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In contractele sinalagmatice pentru
ca una dintre părţi să poată cere obligarea celeilalte părţi la executarea prestaliunei sau la plata de daune-interese, trebuie ca ea însăşi să-şi fi îndeplinit obligatiunea corelativă. (Josserand, ÎI, No. 584;

„2, In eazul când debitorul nu-şi îndeplineşte de bună voie prestaţiunea, sa, el
poate fi constrâns
prin justiţie sau la: caz
contrar poate fi obligat să plătească daune
Civil Italian.

715,

3,

Alexandresco, VI, p. %. nota :5, 301,
nota 3).
,
4. Creditorul unei sume de bani va pu-

în

Codul

Civil

el

Francez,

este

împrumutat

din

Codul

7

31285, — Codul civil adnotat. — VIII

l —

i

Art. 1073

i

-

tea chemă în judecată pe debitor şi după
obținerea unui titlu definitiv investit cu
formula

acestuia
ei.

să

executorie,

(Mourlon,

IL,

No.

1138

civil

Justiţia

a
cominatorii

Olteniei

7—8

fiind o crea
țiune jurisprudențială, nefiind prevăzute
în dreptul civil, fiind deci numai un mijloc de constrângere în executare. iar nu
echivalentul unei pagube reale şi suferite
de creditor în momentul pronunțării lor,
nu pot fi considerate ca făcând parte din
capiial şi procente şi a intră în calculul
competinței unei instanțe. (Irib. Vâlcea,

No.

VII,

1925,

Februarie

1925).
2, Daunele

preţul

din

Huc,

01

averea

urmărească

a se îndestulă

pentru

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

EFECTELE

DESPRE

153; Baudry et Barde. Obligations, I, No.
330; Josserand, II, No. 586; Alexandresco,

VI, p. 302; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă_
nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 719).

5, In cazul când debitorul s'a obligati să
determinat mobil sau
predeă un lucru

din

S. II, 206

imobil, creditorul va putea dobândi posesiunea acestui lucru prin ajutorul forței
(Demolombe,
No. 400;
XXIV,
publice.
Mourlon, II, No. 1158; Laurent, XVI, No.
194; Baudry et Barde, Obligations, I, No.
330; Josserand, II, No. 588; Alexandresco,
VI, p. 302; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, II, No. 702, 715).

21

Septembrie

Pand.

1925,

Săpt. 5/1926).
3, Daunele interese pronunţate pentru
fiecare zi de întârziere nu au decât caracterul unui mijloc de constrângere în
scop de a învinge rezistenţa debitorului;
condamnaţiunea la plata lor nu este definitiv fixată ci este provizorie şi cominatorie;
aparţine
judecătorilor
fondului,
6, In cazul când debitorul s'a obligat a
după ce executarea hotărîrei s'a efectuat.
nu face ceva şi dacă a contravenit, cresau după
ce a expirat termenul
fixat
ditorul va aveă dreptul să ceară daune
pentru executare să-şi aprecieze întindeşi totodată să fie autorizat de justiție să
rea şi caracterul rezistenţei debitorului
distrugă cu ajutorul forţei publice ceeace
pentru a reduce sau chiar a suprima în
s'a făcut. dacă bine înteles distrugerea se
total daunele interese în cazul când apoate face. (Demolombe. XXIV, No. 48%,
cesta ar prezenta motive care ar justifică
498: Mourlon, II, No. 1138: Demante et
neexecutarea sau întârzierea în executaColmet de Santerre, V, No. 60 bis, II;
rea condamnațiunii sancţionată prin plata
Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, $ 290, p. 45;
de daune cominatorii;
Baudry et Barde, Obligations, IL, No. 530,
Chestiunea executării ori neexecutării
454. Josserand, II, No. 589, 590; Alexanla timp a condamnațiunii, precum şi u.
dresco, VI, p. 302, 352; C. Hamangiu, |.
ceea de a se şti dacă neexecutarea. sau
Băicoianu, TI,
şi Al,
Rosetti Bălănescu
întârzierea ei pot fi imputate părţii cono. 715.
7. În cazul când debitorul s'a obligat a - damnate, este o chestiune de fapt de atributul suveran al instanței de fond;
face ceva şi dacă e! nu-şi îndeplineşte de

bună

voie

oblisaţia,

creditorul

are

molombe,. XXIV.

Instanţa de fond este în principiu

drep-

tul a cere'să fie autorizat a aduce
îndeplinire prestația cu cheltuiala
torului, de câte ori executarea ei nu
supune neapărat faptul personal al
torului. (Duranton, X. No. 458 urm.;

No. 488, 498. 499. Mou:-

rii se

lon, II, No, 1158: Demante et Colmet de
Santerre,_V, No. 69 bis, [; Aubry et Rau,
ed. 4-a. IV, $'299 p. 42; Laurent. XVI, No.
197: Huc.. VII. No. 154, 155: Baudry et

Barde.

Obligation.

L. No. 350, 435;

1. a) Daunele

cominatorii

1a

sunt

stabili

constatarea

dacă

debitorul

obligaţiunilor,

sa

Prin

con-

urmare:

şi lichidarea daunelor

se poate

face şi pe calea contestaţiei, fără să mai
fie nevoie de o acţiune principală,
b) Daunele caminatorii, chiar cu titjul
singur de mijloc de constrângere. nu sunţ_-în majoritatea cazurilor, decât adevăre:

Josse-

indemnitate
ce
se acordă creditoa
care suferă o întârziere nejustificată.ţui
urmare, aceste daune fiind cu totul in

Jurisprudenţă,
1924 până

va

format sau nu

rand, II, No. 589, 590; Alexandresco, VI,
p. 502, 532; C, Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. No. 715).

(Continuare dela

suve-

rană îu a interpretă hotărîrea sa de condamnaţiune.
(Cas. II, decizia civilă. 509
din 23 Octomvrie 1925, Jur. Rom. 3/1926).
„ 4, a) În principiu. condemnaţiunea
la
daune cominatorii nu are-un caracter definitiv, căci numai cu ocaziunea execută-

el la
debipredebiDe-

vizorii, hotărîrea

poate

1927).

constitui

pentru

acordarea

autoritate. de lueru

lor.-

jud.

cat şi instanțele de fond pot reveni cu
ocazia lichidării lor, pentru a le reduee
când le va găsi exagerateşi chiar revocă
când debitorul va dovedi o scuzi valabilă
care înlătură orice răspundere.
c) Chiar când daunele cominatorii au
fost acordate cu începere dela data acțiunii şi nu. dela pronunțarea hotăririi,
totuş caracterul lor de cominatoriu nu sa
schimbat în daune moratorii, fiind vorba
de o adevărată indemnitate a prejudiciu.
lui real încerca
> t; deci p ot fi apreciate şi

admise

în jurisprudenţă şi hotărîrea care le pronunţă nu are autoritate de lucru judecat.
b) Aceste daune cominatorii pot fi desființate sau scăzute pe calea contestaţiei
la executare, în raport cu executarea ţotală sau în parte a obligaţiei impuse de.
.
bitorului.
c) Sentința care fixează dauna: cominatorie, trebuie să prevadă şi lun termen
pentru a putea şti din ce moment începe

expunerea debitorului faţă de ordinul
judecătorului. (Trib. Dolj. S. III, 44 din

reduse,

LI)

rate.

dacă

(C.

Apel

se

găseşte. că

Constanţa.

ar

64

fi exage-

din

17

No-

rame

Codul

civil

DESPRE

“ embrie 1925, Bul, C. Apel
Dobrogei 8—10/1925).
5. Daunele cominatorii
întrun scop coercitiv, nu
principiu decât din ziua
pe care o sancţionează a
tivă.

Atunci

însă

când

9/1926,

EFECTELE

Justiţia

fost suspendată executarea, când partea
căzută în proces, dacă ar fi fost diligentă,
trebuie să înceapă executarea. (C. Apel
laşi, S. IL, 12 Maiu 1926, Dreptul 14/1926.
Pand. Rom. 1926, III,
33).

fiind acordate
pot curge în
când hotărirea
devenit defini-

instanţa

ultimă

"6,
nu

de

de

a doua

nu

încep

zi după

a

data

funcţionă
până

la

torești

de
nu

(Trib.

este vorba de o obligaţie, care
natura

actelor

fi executată,
pot

Covurlui,

acordă

S.

1,

de

instanţele

daune

19

a

autoritate

judecă-

cominatorii,

Noemvrie

Justiţia Olteniei 15—18/1926).
Z. A se vedeă: art, 977, nota
1100, nota 1; art. 1585, nota 1.

decât

care

Când

este

şi poate

fond, suspendă ea însăşi execuiarea deciziei ei, pe motiv că sa făcut recurs în
Casaţie şi prin darea de casaţie, daunele

cominatorii

Art, 1074

OBLIGAȚIUNILOR

192,

5 bis: art,

Art. 10—14
Obliga.
ţiunea de a da cuprinde pe aceea de a
predă lucrul și de a-l conservă până la predare.
,
Lucrul este în rizico-pericolul creditorului, afară numai când
“ debitorul este în întârziere; în acest caz rizico-pericolul este
al
debitorului :). (Civ. 971, 1075, 1079 urm., 1081 urm., 1156, 1299,
1300, 1314 urm., 1335, 1391; Civ. Fr. 1136, 1138 Ş 2; Civ. Ital.

1219 $ 1 şi 2).
Tezi. fr.

Art. 1136. — I/obligation de donner emporte celle de livrer la

chose et de la, conserver jusquă la livraison, ă peine de dommag
es
envers le crtancier.
Tezi fr. Art. 1138. — Wobligation de livrer la
seul consentement des parties contraetantes.
Elle rend

le crâancier

propri6taire

stant oi ellea dâ âtre livre, encore que

et met

la

chose est

et

interâts

parfaite par le
|

la chose A ses

risques

tradition n'en ait

dâs

lin-

a moins que le dâbiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel point 6t6 faite,
cas la chose
reste aux risques
de ce dernier.

Tezi. Hal. Art.

1219. — I/obbligazione di dare include quella di eonsegnare

la cosa e di conservarla sino a lla consegna
.
Se il debitore & in mora a far ne la, consegna,

pericolo di lui quantunque

creditore,

la cosa rimane a rischiv e
prima de lla mora, si trovasse a rischio e perieolo del

Bibliografie (continuare).
Buzouean Ga., Discurs, Dreptul 5/1927, Curier Jud. 53/1927.
INDEX

ALFABETIC

Doctrină,

(la doctrină),
Accesorii 5, 6.

Cheltueli 12, 13,

Conservarea, a se vedea
cuvântul: „Păstrarea“,
Daune
- interese 10, 14.
Donaţiune 1,

Executare 10, 12, 13,

Facultate 13,
Folosinţă î,
Fructe 6,

Inţelesul cuvintelor:
„a
„da“ 1,2,3,
|
Justiţie 10, 12, 13, 14, Liberalitate 4.
Lucru

cert 7, 9,

Lucru determinat în spe-

cia 12, 14.
Mărfuri 14.

| Obligaţie de a da 1 urm.
Obligaţie de a face sau
a nu face 2,
Obligaţie de a păstra 4,
WAR
Obligaţi de a preda 4,5,
6, 8-14.
- Păstrare 4714.
Posesiune 2, 5.
Predare 4, 5, 6, 8-14.
Producte 14, Proprietate 1, 3,
Specie 12, 14.
Termen 11.
Transmiterea proprietăței
Vajoare

10,

—

1. Cuvântul: „a da“ poate aveă mai
multe înțelesuri: astfel, el poate fi înţeles

în sensul

sensul

de

de a face o liberalitate.
a

transmite

sau în

proprietatea

sau

întrun sens mai larg, de a tranemite .pro-

prietatea,

posesiunea

sau

folosința.

(De-

molombe, XXIV, No. 396; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 52 bis. I; Dalloz,

Rep.
Obligations, No. 67:
Baudry
et
Rarde, Obligations, I, No. 544; Alexardresco, VI, p. 502, 503).

2. In art. 1156 urm.c. civ, fr. (1074
urm. €. Civ. rom), după o părere, cuvântul: „a. da“, trebueşte înţeles în sen-

3 —

-

Art.

mante e Colmet de Santerre, V, No. 53;
Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 299, text şi
nota 8, p. 40; Dalloz. Rep., Obligations,
No. 677; Suppl., Obligations, No. 198; Lau-

țiunei de a face sau a nu face. (Demoiombe,

XXIV,

No.

39;

Larombiere,

Art.

1136,

No.

2, 3;

Obli-

Demanie

et

rent, XVI, No. 194. Baudry et Barde, Obligations, I, No. 330; Josserand, II, No. 58;
Alexandresco, VI, p. 504% C. Hamangiu,
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II.

Colmet de Santerre, V, No. 52; Dalloz,
Rep, Obligations, No. 674; Laurent, XVI,

No.

3.

,
.
187; Alexandresco, VI, p. 503).
După altă părere, cuvântul: „a da

întrebuințat

în

art. 1136

No. 713, 715).

c. Clv. fe,

urm.

lucrului să
predarea
ca
11. Pentru
poată aveă loc la timpul stabilit prin consă conserve
trebueşte
venţie, debitorul
până atunci lucrul de oarece obligaţia de
conservare este o consecință a obligaţiunei de predare. (Alexandresco, VL p. 305).
12. In cazul când lucrul care face obi-

(1074 urm., ce. civ. rom.), trebueşte înţeles
în sensul
de
a transmite proprietatea.

(Aubry

et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 299, nota

et
3, p. 38: Huc, VIL. No. 91: Baudry
Barde, Obligations, Î, No. 344).
4. Obligaţiunea de a da. face să se
nască alte două obligaţiuni şi anume: obligațiunea de a predă lucrul creditorului sau de a-l da în posesiunea lui şi obligaţiunea de a păstră lucrul până la predarea lui. (Alexandresco. VI, p. 505; C.
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi.
coianu, Îl, No. 715).
.
,
'5. 'In obligațiunea de a da, debitorul
trebueşte să predea creditorului lucrul cu
toate accesoriile sale şi a-l pune în posesiune pentru a se puteă
folosi de el.
(Alexandresco, VI, p. 305, 304).

6. Astfel, debitorul va trebui

(Dalloz,

poate

aplicațiunea

prin

justiţie,

de

rizat

creditorul

specie,

în

numai

fi auto-

dispo-

zițiunilor art. 1144 ce. civ. fr. (1077 ce. civ.
rom.), ca să-şi procure lucrul cu cheltuieala debitorului. (Demolombe, XXIV, No.
Larombiere,
Obligations, Art. 114,
400;
No. 11; Mass et Verg€ sur Zachariae, IV,
$ 550, nota 4, p. 365; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 299, text şi nota 10, p. 40, 4;

Dalloz, R&p., Obligations, No. 677; Suppl,
Obligations, No. 198; Laurent, XVI, No.

să predeă

Râp.,

de a da, este determinat

ectul obligaţinnii

creditorului odată cu lucrulşi fructele
care, în momentul încheierei contractului,
nu erau percepute. (Mass6 et Vergâ sur
Zachariae, III, $ 521, nota 2, p. 564; Alexandresco, VI. p. 305, nota 4).
7, Dispoziţiunile art. 1136 ce. civ. fr.
(1074 c. civ, rom.) în ceeace priveşte conservarea lucrurilor, îşi găsesc aplicaţiunea
numai la corpurile certe. (Dalloz, Rp.
Obligations, No. 674; Baudry et Barde,
Obligations, I, No. 544; Alexandresco, VI.
p. 305).
|
8. Debitorul îşi îndeplineşte obligaţiunea sa de a da. atunci când remite lu-

crul creditorului.
tions, No. 675),

civil

No. 400; De-

XXIV,

(Demolombe,

natură.

sul cel mai larg, întrucât în aceste articole
obligaţinnea de a da este opusă obligagaticns,

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

EFECTELE

DESPRE

1075

Alexandresco,

139;

VI,

2.

nota

504,

No.

VII,

Huc,

196;
p.

„13. In acest caz, dacă creditorul o cere,
justiția nu are facultatea, ci obligaţia de
a ordonă
torului.

Aubry

et

41;

40,

IV.

de a da, şi care

în

specie,

este

No.

Ditor să plătească,

este determinat

constituit

ducte sau mărfuri care au
va putea
justiţia
minat,

Obliga-

texi

$ 2%.

Laurent, -XVI,

Dacă însă lucrul care face obiectul

obligaţiei

numai

p.

4-a.

ed.

Rau,

10,

și nota

14.

executarea cu cneltureala dehi(Demolombe.
400;
No.
XXIV,

din

pro-

un curs deterpe deobliga

cu titlu de daune-in-

terese, „diferența între prețul de -cumpăobiectelor cumvărate în
rare şi cursul
ziua fixată
pentru
predure.
(Aubry ct

9. Creditorul nu poate pretinde alt lucru decât cel care face obiectul obliga-

țiunei. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 676),
10. Debitorul, în cazul când predarea

au,
XVI.

„lucrului datorat este posibilă, nu se poate
liberă oferind debitorului valoarea lucru.
lui sau daune-interese şi creditorul poate
obține prin fustiţie, predarea lucrului în

ed.
No.

4-a,
196:

IV, 8 209, p. st: Laurent,
Huc. VII. No. 159; Alexan-

dreseo, VI. p. 504. nota 2).
15.

codul

A se

civil

cu

vedea:

notele

art. 921

şi 1080 din

respective.

,

Art, 10%5.— Orice obli gațiune
se schimbă în desdaunări » în caz
Ap
:

debitorului.
1081

urm.,

de a face sau de a nu face
,
:
de
neexecuţiune din „partea
(Civ. 969, 1020, 1021,
1026, 1029,
1075, 1076 urm,,
1084 urm.,' 1093 urm., 1138 urm.
:.; Civ. Fr. 1142).

_
Tezt fr. Art. 1142. — Tout e ; obligation
de faire ou de ne pas
resout en dommages et interâts,. en cas
d'inex6cution de la part du
”z

.

.

faire

d6biteur.

Bibliografie

(continuare).

CERBAN AL., Notă sub C.A pel Crai
ova s. [I, 63/1925, Curier
GeroRGEAN N. Studii Juridice, vol.
Jad. 20/1995;
IL, „Daunele
cominat, ori,

—4

p. 40 urm;

se

rr

Codul civil

DESPRE

NicoLeAnu G. Hieeoyre,
Rom. 1925, II, 279;

Notă

EFECTELE

sub -Trib.

Art.

OBLIGAȚIUNILOR

Ilfov

s.

|, c. c. 761

Perir Evaen, Notă sub Trib. Seine s. |, 21 Mai 1925 Jur.
Gen.
Cas.
fr. 4 Iunie 1924, Jur, Gen. 1926, No, 59;
VLimănEstU ALex., Observaţie sub Cas. fi. 29
Martie
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină).
Abţinere 1, 19,
Actor 13,
Amanet 24.
Arendare 11, 12,
Cauţiune 22.
Contract sinalagmatic 20,
Convenţiune 4, 5, 6.
Cuasi-delict 6,
Daune-interese 6, 8, 43-22,
Delict 6.
Drept persona: 3.

Inchtriere 14, 2,
Intărziere 16, 17,
Justiţie 9-13, 16-19,
Libertate individuală 9, 13.
Locaţiune 14, 12.
Obiect 1, 2.
Obligațiune alternativă 14,
15,
Obligaţiune de a da 4,5, 10.
Obligaţiune dea face 1,6,

a se

| Obligatiune mobiliară 23,

Executare

forțată,

vedea
cuvântul:
tițiea,
Fapt î, 2,
id
Folosinţă 3,
Gaj 21,
Garanţie 21, 22,
Imobil 23,

18, 19, 20, 23,

„Jus-

|!

|
|
i

Pensiune alimentară
Pictor 13.
Predare 3.
Rezoluţiune 20,
Risc 7,
Uz.

4,5,

altul

trebueşte făcută în
țiuni de a da, poate

decât

predarea

ce

virtutea unei obligafi obiectul unei obli-

gațiuni de a face. (Aubry et Rau, ed, 4-a,

ÎV, $ 299, p. 39).

3, Constituese
obligaţiuni
de a face,
obligaţiunile care constau în predarea unui lucru, asupra căruia creditoral nu va
puteă să exercite decât un drept personal de uz sau de folosință: astfel constitue o obligaţiune de a face, obligaţiunea de a predă lucrul închiriat sau îm-

prumutat.

din :partea

locatorului

sau

co-

modantului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 299, p. 39: Baudry et Barde, Obligations.

I; No. 429),
4, Pensiunile alimentare fie că rezultă
dintro obligațiune legală, fie că rezultă
intro conveniiune, după o părer
pot
fi considerate ca având un caractere, mixt.
(Larombitre.
Obligations,
Art,
1142,
No. 6).
5. După altă părere, pensiunile alimentare, mai cu seamă cele care rezultă dintr'o convenţiune, constituese ob'igațiun
i
de a da, iar nu obligaţiuni de a face.
(Demolombe, XXIV, No. 509).
-6. Nu numai obligajiunile de a face sau

a

nu

face

schimbă

în

neexecutare

rezultate

daune

din

din

convenţiune,

interese,

partea

în

se

caz

de

debitorului,

ci

și cele rezultate din delicte sau cuasidelicte. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
No. 215: Huc, VII, No. 137:. Baudrv et

Barde,
dresco,

Obligations,
VI, p. 339),

LI,

No.

445;

1925, Pand.

1925, No. 1366;

1936, Pand. Rom.

Notă

sub

192 6, JI, 160.

7. În materie de obligaţiuni de a face,
riscurile sunt în sarcina debitorului, deşi
legea nu o prevede în mod expres. (Baudry et Barde, Obligations, IL, No. 445;
Alexandresco, VI, p. 339).
8. Cu toate dispoziţiunile formale ale
art. 1142 e. ci. fr. (1075 ce. civ. Tom.),
nu trebueşte să se conchidă că în caz de

neexecutare

a obligaţiuni

de

ceste obligaţiuni se transform
daune-interese, excluzându-se

mod

de executare.

a face,

a-

numai în
orice * alt

(Demolombe,

XXIV.

Alexan-

—

.

715).

714,

1. Obligaţiunea de a face şi obligaţia
de a nu îiace, au
de
obiect,. fie
aducerea la îndeplinire a unui fapt, fie o
abţinere.
(Larombitre, „Obligations,
Art.
1142, No. 1 2; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV,
5 299, p. 59; Baudry et Barde, Obligations,
I, No. 429; Alexandresco, VI, p. 527 urm.).

fapt,

24 Iunie

No. 483; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 60 bis, I; Laurent, XVI, No. 197;
Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 432,
455; Josserand, II, No. 590, 591; Alexandresco, VI, p. 551, 532; C. Hamangiu, I.
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Î[, No.

Doctrină,

2. Orice

din

1075

9, Creditorul va puteă obţine, prin
justiţie, executarea obligaţiunii de a. face,
în toate cazurile când această obligaţiune

poate

fi executată,

fără

ca

debitorul

să

fie constrâns personal, astfel încât să fie
în pericol libertatea sa individuală, (Duranton,_
X, No.
458
urm;
Demolombe,

XXIV, No. 488, 498, 499; Larombiere, Obli-

gations, Art. 1145 şi 1144, No. 1; Aubry et
. Rau, ed. 4-a, IV, $ 209, p. 41; Laurent,

XVI

Baudry

435;

No.

et

197,

199:

Barde,

Josserand,

Huc,

VII,

Obligations,

II, No.

591;

No.

135:

I, No.

330,

Alexandresco, -

VI, p. 3%; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No, 745).

10. Astfel obligaţiunea de a face, va
putea fi executată prin justiţie, când din

ea decurge o obligaţiune dea
da. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 299, nota 9, p. 40;
Baudry, et Barde, Obligations, 1. No. 439;
Comp.:C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu
'şi AL. Băicoianu, II, No. 745),
11. Astfel este obligaţiunea locatorului

de a preda locatarului lucrul închiriat. (Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

IV,

- p. 40; Baudry et Barde,
No. 459; Baudry et Wahi,
226; Alexandresco,

12.

Această

VI,

$

299,

p. 532,

executare

nota

9,

Obligations, IL,
Louage, [, No.

prin

nota

1),

justiţie

a

contractului de locaţiune numai atunci nu
va puteă aveă loc când punerea în posesiune a locatarului s'ar lovi de drepturile
unei alte persoane cum ar fi de exempiu
-cu dreptul unui ali locatar care trebueşte
preferat sau când s'a închiriat sau arendat lucrul altuia. (Baudry et Wahl, Louage,
I, No, 226;
Alexandresco, VI, p.
532, nota 1).
IN

13. Dacă însă executarea forţată este
incompatibilă cu libertatea individuală a
debitorului, ea nu poate aveă loc şi în
acest caz, se vor aplică dispoziţiunile art.

1142

un

5.—

c. civ. fr. (1075 c. civ. rom).

pictor

nu

poate

fi obligat

Astfel,

să facă

un

Art. 1075
lou

_

sau

(Deucale

DESPRE

săPE joace

un_actor

XXIV,

EFECTELE

un

No. 492; Mourlon,

ro l.

rand,

II,

No. 1138, Demante et Colmet. de Santerre,
V. No. 60 bis, III; Aubry et Rau, ed.
4-a,

“a
ca

IV, $ 299, nota 11, p. 41; Laurent, XVI, No.
197, 198: Huc. VII,
Baudry ei
Barde, Obligations, IL, No.No. 135;
433; Josserand,
ianu,

Cu

II, No.

toate

715).

că art.

1142 c.

tions,

18.

nii

de

No.

In
a

(Daltoz,

742).

caz

face

de

Rep, .Obliga-

neexecutarea

sau

a

nu

face,

obligaţiu-

după o
părere,
Justiția
poate condamna
debitor, în mod nu
pe
principal şi direct
de a
face sau a nun face,
ci
numa
i
la
interese
daune
pentru
(Larombi&re, Obligations, neexecutare.
Art. 1142, No. 3),
9. După altă părere,
în. acest caz, ju-

face.
molombe, XXIV,
(De
No. 201; Baudry etNo, 491; Laurent. e
Bar
de.
Ubl
igations, I,
No. 4531; Alexandre

sco, VI p. 358),
.
contractele sinala
l nu execută obl gmatice, când
igația de a face
numai -daune-inter
ese
,
potrivit
tiunilor art..1142 e.
i
cl poate cere rez e. în. (1075 e. e, rom.),
olu
ţiu
nea contra
(Demolombe, XXIV
, No. 489; Laro ctului; .
bligations. Art,
mbiăre,
114
2.
No. 5. B
Barde, Obligatio
ns,
I,
0,” a
ÎI et

gajul

caz
va

îndeplinirii

de

obligaţiunii

neexecutare

rămâne

afectat

de

a obligala

441).

22. Deasemenea, aceeaşi soluțiune
va
avea loc, în cazul unei
cauțiuni generale constituite
pentru
garantarea executării obligațiunii de a face
face. (Troplong, Cautionnement, sau a nu
Pont, Petits contrats, II, No. 1u7; No. 158;
Aubry

et Rau, ed. 4-a. IV, $ 426, p. 680: Baudr
y et
Barde, Obligations, I, No. 441).
23. Orice obligaţiune de a face sau
a

gerea

fi respinsă.

a

în

daunelor-interese datorite. (EHuc, VII, plata
No.
135; Baudry et Barde, Obligations, I, No,

fr.
(1075 c. civ. rom.), prevede că, în civ.
caz de
neexecutare, obligațiunea de a face,
se
transformă în daune-interese, totuşi
obligațiunea de a face nu este o obli
gaţiune
alternativă şi debitorul nu poate, după
ale-

putea

garanţie

țiunii,

,

sa, sau să execute fapiul
sau să
plătească o sumă de bani, de
oarece obiec.
iul acestei obligaţiuni î] form
ează faptul
promis. (Demolombe, XXIV, No.
490: Larombiăre, Obligations, Art.
1142, No. 3;
Dalloz, Rep. Obligations, No.
709; Suppl.,
Obligations, No. 209; Huc,
VII, No. 136;
Baudry et Barde, Obligation
Planiol, II, No. 259: Aiex s, [, No. 43|;
andresco, VI, p.
337, 338).
15. Prin urmare, câţ timp
de a face poate fi executată, obligaţiunea
debitorul nu
se poate libera oferind
creditorului
o
sumă de
bani egală cu paguba
ce i s'a
cauzat din neexecutarea
obligaţiunii. (De.
molombe, XXIV, No.
490; Dalloz, Râp.,
bligations, No. 709:
No. 209; Laurent, XVI, Suppl,, Obligations,
No. 136; Baudry et BardeNo. 201; Huc, VII,
, Obligations, Î,
No. 451. Alexandresco,
VI, p. 337, 538).
16. In cazul când
creditorul
j
ie
plata de daune-interese cere în
peniru
neexecutarea obligațiunii
de a face, deitorul se poate oferi să facă
lucrul promis, dacă este posibil,
datora
daune-interese Pentru însă va
sa.
(Dalloz, R&p., Obligation întârzierea
s, No. ZI1, 765),
„ Dacă însă oferta debi
torului de a
face lucrul promis,
"este
ivă

Il, No. 593; Alexandresco, VI, p.
ota 1).
5
,
ce debitorul a constituit un gaj

a face,

ÎI, No. 591, 593; Alexaudresco, VI, p..
. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi 334;
Al.
Băico

14.

Codul civi]

OBLIGAȚIUNILOR

nu face. este mobiliară

chiar dacă

ei ar fi un imobil, (Demolombe, obiectul
IX, No.
574; Troplong. Contrat de
mariage, |,
No. 401; Laurent,

V, No. 495; Baudry et
Chauveau, Des bieus, No.
150; Baudry et
Barde, Obligations, I, No.
430; Alexandresco, VI. p. 538).

Jurisprudenţă.
(Continuare dela 1924
până la 1927).
1. Potrivit art. 1075 c.
civ. obligațiunea
e a face se schimbă
în desdăunare în

caz de neexecutare
partea debitoruIui. numai când aceadin
stă executare ar fl
imposibilă
fără o
constrângere fizică,
însă, când

executare

,

cum
esic în speţă,
este posibilă prin simp această
la pre-

dare a terenului vândut,
instanța judecătorească poate ordonă
executarea directă, hotărirea ţinând
în cazul de faţă
loc de act de vânzare.
(C: Apel Craiova.
65 din 1925, Jur. Gen.
, 1925 No. 908).
2.
In

fapt:

tul, pe baza

ca intimatul

Acţiune

prin

care

recurenart. 606—609 cod. civ..
cere
să fie

obligat a tăiă salcâmii

adiți
pe gardul
tății lor, şi a-i plăti,despărțitor
în .caz de

100 lei daune,

—

intimatul

al proprieneexec

utare
pe fiecare zi de întârzie
re;

răspunde

contrar, dânsul —
intimatul __ să
torizat să-i taie
gubiri de 950 lei. şi să i se
ribunalul admite
ele cereri, obl
amsă taie salcâmii igând pe fiecare din părţi
săd
iţi
de
ea, iar în caz
contrar să taie
fără însă a d

pentru

exces de pute
re , deoarece
ixat cuantumu]
nu s'a
„n drept: [
CIV. orice hotărî
,
re judecătoreas
că ce condespăgubiri tre
care ele se urc buesc să arate
ă, folosindu-se
pen
enttru
a
determinarea
lor de e pro
pr bele. proAceastă
obligațiune
incu

mbă

—.
6 2

judecă.

bi

Codul civil

DESPRE

EFECTELE

torului cu atât mai mult atunci când este

chemat să se pronunţe asupra unor obligațiuni de a face, acestea potrivit art, 1075
c. civ., transformându-se, la caz de neexecutare, în daune;
In speță, întru cât recurentul a cerut

daune

cominatorii

de

100

lei pentru

fie-

care zi de întârziere la caz că intimatul
nu îşi va îndeplini obligaţiunea de a tăia
salcâmii sădiţi de el şi întru cât, acesta,
la rândul său. a cerut 950 lei despăgubiri — dacă recurentul nu taie şi el salcâmii ce i-a plantat în gardul despărţitor, Tribunalul era dator să determine
precis cifra despăgubirilor datorite reciproc pentru cazul neîndeplinirii obligaţiunilor lor de a face.
Deci numai violând legea ce guvernează

în materie

a putut

să nu

determine

Art. 1076-1077

OBLIGAȚIUNILOR

spesele cerute în speţă, de părţile litigante, — ca despăgubiri — iar argumentul adus de Tribunal împotriva legii, că
spesele sunt de executare şi deci ele urmează a se lichida cu ocaziunea: executării, în asistența agenţilor de executare,
cade şi față de principiul că organele
de executare pun numai în lucrare hotărîrile “judecătoreşti care cuprind pretențiuni certe, lichide şi exigibile. ele
neavând căderea de a acorda despăgubiri
cari totdeauna ocazionează apreciere de
probe administrate de părţi în acest scop,
iar în obligațiunile de a face şi a nu face,
lichidează însuşi fondul pricinei, chestiuni eari sunt de atribuțiunea exclusivă a
instanţelor de judecată. (Cas. Î, 1740 din
26 Iunie 1925, Jur. Gen, 1925 No. 2037).

Art. 1076. — Creditorul poate cere a se distrui!) ceeace s'a
făcut, călcându-se obligaţiunea de a nu face şi poate cere a îi
autorizat a distrui el însuşi, cu cheltuiala debitorului, afară de.

dezdaunări. (Civ. 1075, 1077, -1081; Civ. Fr. 1143).

Tezi. fr. Art. 1143. — Ntanmoins le erâancier a le droit de demander que
x

ce qui aurait 6t€ fait par contravention
se faire autoriser

a le d&truire

mages et interâts, sil y a lien.

aux

ă Lengagement,

dâpens

Doctrină,

poate avea o sancţiune directă dacă lcrurile pot fi repuse în starea de mai înainte. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 717;
Josserand, Il, No. 592; Alexandresco, VI,
p. 332, 353: C Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălanescu şi Al. Băicoianu, II, No. 715).
2. Astfel, dacă o persoană sa obligat
a lăsă trecerea pe un drum de pe proprietatea sa, creditorul poate fi autorizat să ridice cu cheltueala debitorului,
No.

Alexandresco,

nu

înalțe

casa

sa

dom-

să

nu

bitorului, să. distrugă lucrările făcute
arborii plantați. (Demolombe, XXIV,

sau
No.

sau

498;
1144,

Larombitre, Obligations, Art: 1145,
No. 1; Mourlon, II, No. 1138; De-

mante

.et Colmet

de

Santerre,

obligaţiunile

No.

No.

552, nota
solicitată

60

717

2).
în

de a face sau 'de a nu face

este lăsată la aprecierea
bunalelor, fără să
poată

158;

V,

Obligations,

urm.; Alexandresco, VI, p.
4. Oportunitatea măsurii

suverană a trifi censurată de

Curtea de câsaţie. (Josserand, II, No. 592).
5. A se vedea: art. 1077 din codul civil

Laurent, XVI, No. 199; Baudry et Barde,

Obligations, Î, No. 454;
p. 552, text şi nota 2).

să

bis, II; Dalloz.-R€p.,

bariera ce ar fi pus-o pentru a împiedecu
Obligations,

peut

sans. prejudice des

planteze arbori pe proprietatea sa, dacă
el contravine acestei obligaţiuni, creditorul poate fi autorizat ca, pe cheltuiala de-

(1076 c. civ. rom.), rezultă că atunci cânri
obligațiuna de a nu face a fost căleată, ee

(Pothier,

soit dâtruit; et il

d6biteur,

3. De asemenea ,dacă un proprietar s'a
obligat

]. Pin dispoziţiunile art. 1143 c. civ. fr.

trecerea.

du

VI,

cu

notele

respective.

”

Art, 1074,— Nefiind îndeplinită obligaţiunea de a face, cre-

ditorul poate asemenea să fie autorizat a o aduce el la îndeplinire cu cheltuiala debitorului. (Civ. 1021, 1075 urm.; C. com. 68;

Civ. Fr.

1144).

-

Tezt fr. Art. 1144. — Le ertaneier peut aussi, en cas d'inex6eution, &tre
autoris€ ă faire. ex6cuter lui-mâme Pobligation aux dâpens du debiteur.
1) Adică:

a se dărâmă,

a se desfiinţă, a se distruge.

o

-

Art, 1077

DESPRE

EFECTELE

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

civil

7

Bibliogratie

|
ABRAMOVICI

Par

GasToy,

Nofă ă sub Trib.

Botoşani,i 50 din

Act autentie 2,
Apreciere suverană 13, 14.
Autorizaţia justiţiei 6-14,
Cheltueli 1, 3, 7, 8, 9.
Constrângere 4, 3.
Construcţie 1.
Creditor 1, 3, 4, 6-13,

Curte de casaţie 14.

Daune-interese 7, 9, 10, 13.
Debitor 1, 3-9, 11, 12, 13,
Distrugere 3, 10, 11, 12,
Facultate 10, 11,
Hotărire 2.
Intârziere 9,
Justiţie 6-14.

1925,5, Jur.Jur Gen. 1926,

Obligaţie

de

Obligaţie

de a nu

6-14,

a

face

1-4,

_

face 5,

10-14,
Obligaţie personală 4-5,

Penalitate
Pericol 6.

C. Hamangiu,

6.

2,

XXIV,

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1144 c,
civ. fr. (1077 c, civ. rom.), dacă obligațiunea 'de a face nu este îndeplinită, creditorul poate fi autorizat a o aduce el la
îndeplinire
cu
cheltuiala
debitorului.
Astfel dacă o persoană s'a obligat să construiască o casă, să planteze arbori pe
propriul său teren sau să -ţaie arborii ce
se află pe propriul său teren, creditorul
poate fi autorizat să lfacă el aceste lucrări pe cheltuiala debitorului, dacă a:
cesta refuză să-şi execute obligaţia. (Demolombe, 'XXIV, No. 499; Baudry et Barde, Obligations, IL, No. 435; Josserand, II,
No. 592; Alexandresco, VI, p. 332: C. Hamangiu, Î. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 715). .
2. De asemenea, dacă de exemplu, vânzătorul s'a obligat să facă un act autentic pentru vânzarea făcută, dacă el
refuză, cumpărătorul îl poate chemă în
decată pentru ca hotărîrea obținută jusă
fie loc de act autentic de vânzare. (Larombicre,
Obligations,
Art, 1143—41144,
No. 3).

3. În cazul

când

debitorul

Art.
200;

0. 5),

Obligations, Art.

fr.

(1077

e.

5; Dalloz,

rent, XVI,

500;

Larombiăre,

Obligations,

Laurent, XVI,
Obligations, 1.

C. Hamangiu,

Obligations,
Rep.

No.
No.

|. Rosetti-Bălă-

No.

XXIV,
Art,

No. 500;
1143-1144,

Obligations, No.

200;

Art. 1145-1144, No. 8).

Baudry

709;

et Barde,

La.
No.

Lau.

saons,

9. In cazul când, potrivit
dispoziţiunilor
art. 1144 c. civ. fr. (1077
e. civ. rom.) creditorul cere autorizația
gația pe cheltuiala debi a executa ej oblitorului, creditorul
poate cere Şi. daune
dacă prin întârziere
a
incercat un prejudiciu.
(Demolombe, XXIV
No.
502;
rombiăre,
Obligations.
A
1145-1144,
No.
10; Da]l
2
4
tions, No. 709).
alloz, Rep, Obliga-

1145—41144,

„10.

rom),

In cazurile prevăzute
de art. 1145
şi 1144 c. cvi. fr. (107
6 şi 1077 c. civ. rom),
upă 0 părere tribunal
ele nu suni obligate să autorize pe
creditor să distrugă
lucrările, ci au fac
d dreptul să admite ultatea
un
mod de despăgubire
vorabil ambelor părțimai drept şi mai facontractante. (Larombi&re, Obligations.
Art. 1145-1144, No.

nu-şi mai pot găsi aplicaţiunea. (Dalloz,
Rep., Obligations. No. 719; Josserand II],
No. 591, 595: C. Hamangiu, |. Rosetti
lănescu şi AJ, Băicoianu, JI No. 715).-Bă„ Dispoziţiunile art.
1144
c. civ. fr.
(1077 e, civ. rom.). nu-şi pot găsi
menea aplicaţiunea în cazul unei de aseliuni de a nu face dacă ar trebui obligasă se

—

şi Al-

Obligations, .I, No. 4537; Comp.:
Alexandresco, VI, p. 55353),
:
8. Dealtfel, chiar în cazul când
rul a obţinut autorizația justiţiei, creditodebito.
rul poate contesta actele de cheltueli
şi
să critice lucrările făcute,
însă condiţiunea creditorului în acest
caz este mult
mai bună decât în cazul
când a executat
lucrările fără
autorizaţie.
(Demolombe,
XĂIYV, No. 501:
arombire, Obligati

face

civ.

No.

rombiere,

4. În cazul când obligaţiunea nu poate
executată decât personal de debitor,
eci printr'o constrângere directă exerci.
tată asupra persoanei sale, dispoziţiunile

c. civ,

„87; ;

nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 715).
7. Dacă însă lucrările pot fi executate
fără să se aducă atingere directă patrimoniului debitorului, creditorul le
poate
executa
chiar fără autorizaţia
justiţiei,
mai ales dacă există urgenţă, însă
cest caz, actele de cheltueli nu sunt în a0pozabile debitorului, 'ci vor fi luate
numai
ca simple informaţiuni în evaluarea
daunelor. (Demolombe,

fi

1144

|. Rosetti-Bălănescu

1145-1144, No. 4;
Baudry et Barde,

457; Comp.

Imcru -decât cel la care sa obligat, alt
se
vor aplica dispoziţiunile art. 4145 şi 1144
e. 'civ. fr. (1076 şi 1077 e. eiv. rom.),
distrugându-se ceea ce sa făcut şi
făcându-se ceea ce constitue obiectul obligațiunii, ambele pe cheltuiala debitorul ii.

(rarombiere,

No

Băicoianu, Îl, No. 715),
6. In cazurile prevăzute de art. 11435 şi
1144 ce, civ. fr. (1076 şi 1077 €. civ. rom.)
dacă executarea. obligaţiei trebhueşie să se
facă pe fondul debitorului, creditorul nu
are dreptul să execute el însuşi lucrarea,
fără să fi cerut autorizaţia justiţiei, oricâtă urgenţă sau pericol ar exista, căci
în “caz contrar el se expune. chiar la o
responsabilitate
_penală. ' (Demolombe,

Plantaţie 1.
Prejudiciu 9.
Recurs 44.
Refuz. 1, 2.
Tăerea arborilor 1.
Urgenţă 6,
Vindere cumpărare

1925, No. 1566.

exercite o constrângere asupra persoanei
debitorului,
(Larombiere,
Obligations,
Art. 1145—1144, No. 61; Demante et Colmet: de Santerre, Y. No. 60 bis. II; Laurent, XVI, No. 198; Josserand, II, No. 591;

Doctrină,

IL)

18 Oct.

Eu&EN, Notă sub Trib. Seine s. |, 21 Mai 1925, Jur. Gen.
INDEX ALFABETIC.
(la doctrină),

art.

(continuare).

8

Codul

civil

7, 9;

Dalloz,

DESPRE

Râp.,

Obligations,

EFECTELE

No.

718;

Suppl., Obligationsi No. 211).
11. După altă părere, trebueşte de
-făcut o distincțiune între obligaţiunile de
a face şi obligaţiunaile de a nu face; în
cazul când debitorul a contravenit unei
obligaţiuni de a face, tribunalul are fa-cultatea numai de a autoriza pe creditor
să facă lucrările ce trebuiau să fie executate de debitor, iar în cazul unei obligațiuni de a nu face, tribunalul este obligat să autorizeze distrugerea lucrări-

lor făcute,

(Aubry

et Rau,

ed. 4-a, ÎV,

299, text şi nota 14, p. 42, 45).
12, După a treia părere, dominantă,
tribunalele sunt obligate totdeauna să autorize pe creditor să facă sau să distrupă lucrările la care era obligat debitorul,
dacă bine înteles executarea în natură se
poate face, (Toullier, VI, No. 218: Duranton, X, No. 460; Demolombe, XXIV, No.
505; Mass€ et Verg6 sur Zachariae, ILi,
$ 550, nota 3, p. 365; Mourlon. II, No.

1158; Demante

et Colmet

de Santerre,

V,

No. 60 urm.; Dolloz,. Râp., Suppl.. Obligations „No. 211: Laurent,
XVI
No. 199:

Huc,, VII; No, 158;

ligations,

IL,

No.

Î, p. 535, 354).
Dacă

13.

Baudry

450,

458:

et Barde, ObAlexandresco,

-

|

executarea

însă

în

natură

poate aduce ațingere altor interese decât
cele ale creditorului. şi debitorului, tribunalele vor avea o putere discreţionară

să reguleze modul cel mai convenabil al

indemnităţii.
Dalloz. Râp.,

14.

(Demolombe, XXIV, No. 5%;
Supl. Obligations, No. 212).

Oportunitatea

măsurii

solicitate în

obligaţiunile de a face sau a nu face este
lăsată la aprecierea suverană a tribuna-

Art, 1078

OBLIGAȚIUNILOR

lelor, fără a putea fi censurată de Curtea
de casaţie, (osserand, II, No.. 592).

Jurisprudenţă,
(Continuare

dela

1924 până

la 1927).

1. Ori de câte ori este în discuţiune o

obligaţie de a face neonorată de debitor,
creditorul are două căi de îndestulare:

sau

să

ceară

executarea

reală

în

mod

in-

direct prim. o altă persoană, ori de câte
ori este vorba de o obligaţie de a face.
care nu a fost contractată „intuitu personae“, sau să ceară rezolutia convenției cu
daune-interese.
Potrivit dispozițiunilor. art. 1077 codul
ciyil, ori de câte ori creditorul preferă
. să ceară executarea obligaţiei debitorului
prinir'o altă persoană, este dator să ceară
autorizația. justiției pentru aceasta, conform principiului că nimeni nu poate să-şi
facă singur dreptate, autorizaţie care nu
se poate cere şi nu poate fi acordată după
ce creditorul ar fi executat lucrarea printr'o deosebită persoană, deoarece : justiţia
nu poate fi chemată să sancţioneze un
fapt deja împlinit, asupra căruia ea nu
şi-a exercitat puterea sa de apreciere.
Prin urmare, dacă creditorul a executat obligaţia de a face prin o altă per” soană, fără să fi obținut în prealabil autorizarea justiției prin aceasta a scos a„cest fapt de sub exercițiul puterii judiciare; din punctul de vedere special ce
ne preocupă, având ca sancţiune că jus* tiția nu poate să-l ia în consideraţie. (Ju- |
dec. ocol. Podul-iloae, 57 din 26 Febr.,
,
1925, Jur. Gen. 1925 No. 1106).
92. A se vedea: art. 1315, nota 2.

Art, 108.— Dacă obligaţiunea conzistă în a nu

face, debi-

torul, care a călcat-o, este dator a da despăgubire pentru simplul
fapt al contravenţiunei. (Civ. 1075, 1079, 1081, 1084; Civ. Fr. 1145).

Tezi. fr. Art. 1145. — Si Vobligation est de ne pas faire, celui qui -y.
contrevient doit les dommages et înterts par le seul fait de la contravention,
Doctrină.
civ. îr. (1078 c. civ. rom.) dacă obligatiunea consistă în a nu face, debitorul
care a călcat-o, este dator a da despăgu-

molombe, XXIV, No. 541; Larombiăre, Obligations, Art. 1145, No. 1, 2; Demanie et
Colmet de Santerre, V, No. 62: bis IV:
Laurent, XVI, No. 240; Baudry et Barde,
Obligations „I, No. 444; Alexandresco, VI,
p. 568; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu

contravențiunii, fără
punere în întârziere.

şi Al. Băicoianu, II, No. 712).
.
3. Din dispoziţiunile art. 1145 e, civ. fr.
(1078 e. civ. rom), rezultă că obligaţiunea

1.

biri

-

Potrivit

din

dispoziţiunilor

ziua

şi

prin

art.

simplul

1445

fapt

c.

al

să fie nevoie de o
(Demolombe, XXIV,

No.
541;
Palloz, Râp., Obligations, No.
717: Suppl., Obligations, No. 210; Laurent,

XVI. No. 240: Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 444; Josserand, II, No. 621;
Alexandresco, VI, p. 368: C. Hamangiu,
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II,
No. 712).
:
2. În cazul unei obligaţiuni de a nu

face,

la care debitorul

târzierea

plul

debitorului

fapt pozitiv

a contravenit, în-

are

„prin

sim-

al contravenţiunii.

loc

(De-

. de a face un lucru aduce pe aceea de a
nu face un alt lucru care ar fi exclusiv de
primul lucru şi dacă s'a contravenit,
păgubirile vor fi datorite de drept

să fie nevoie de punere în întârziere.
molombe,

XXIV,

Obligations,

Art.

No.

542,

1145,

545;

No.

desfără

(De-

Larombitre,

3;

Alexan-

dresco, VI, p. 368).
4. De asemenea, din dispoziţiunnile art,
1145 e. civ. fr. (1078 e. civ. rom.), rezultă
că obligaţiunea de a da, aduce pe aceea

— 9 —

Art.

1079

DESPRE

EFECTELE

de a conserva lucrul şi deci de a nu face
nimic de natură a păgubi conservării lucrului şi dacă lucrul sa pierdut sau s'a
deteriorat “din faptul debitorului, el va

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

civil

datori despăgubiri, fără să fie nevoie, de
punere în întârziere. (Larombitre, Obligaiions, Ari. 1145, No. 4).

„Art. 1019. — Dacă obligaţiunea conzistă în a da sau în a
iace, debitorul se va pune în întârziere prin o notificațiune ce i
se va face prin tribunalul domiciliului său.
Debitorul este de drept în întârziere:
1. In cazurile anume determinate de lege;
AS
2. Când s'a contractat expres că debitorul va îi în întârziere
la împlinirea termenului, fără a fi necesitate de notificaţiune;
3. Când obligațiunea nu puteă îi îndeplinită decât în un timp

determinat,
1021,

com.

ce debitorul

1074,

1075,

a lăsat

1078,

1081,

43, 380; Civ. Fr.

să treacă.

1367,

(Civ.

1370,

1139).

969,

1504,

1544,

971,
1020,
1608; C.

Text. fr. Art. 1199. — Le d&biteur est constituă en demeure,
soit par une
sommațtion ou par autre acte €quivalent, soit par Veffet de la
convention, lorsqwelle porte que, sans qu'il soit besoin d'aete et par la seule
6ehâance du terme, |
le dâbiteur sera
en demeure,

Bibliografie
TonEANU N. C., „Coniractul
1925, IV, 50

Act

sub

de

construcțiune

INDEX ALFABETIC.
(la doctrină).

semnătură

pri-

vată 8, 10.
Acţiune 6, 32, 33, 34.
Anulare 33,
Apreciere suverană 21,23.
Bâlciu 20,
Caz fortuit 26.

Cherabilitate 14,
Comandament

5,

Comercială afacere 10,

Convenţiune 13, 14, 16-24.
Convenţiune tacită 19-23.
Creditor 14,
17,
26, 27,
29-32, 36.
Daune-interese 21, 28,
Debitor 3, 8, 11,
13-18,
24-23, 25-28, 36,
Deosebire de redactare 1,
Dezistare 32.
Dispensă, a se vedea cuvintele:. „Interzicere de
drepte.
.
Dobânzi 34,
Efecte 27, 28, 29, 33,
Eliminare 2.
Executare parţială 35,
Exemple 20.

Forţă majoră 26.
reşală ilitate
«2,
Imposib

22, 24,

| Inadmisibilitate 33,

(continuare).
navală

mota
618,
nescu
2.

în

raport

cu codul civil“, Pand. Rom.

5, 558; Comp.:
Josserand, Il, No.
619; C. Hamanpiu, I. Rosetti-Bălăși Al. Băicoianu, II, No. 709, 710).
Punctul al treilea din art. 1079 c. civ.

Incompetenţă 34,
Indoială 18,
Intârziere 1, 3-36,
Intârziere de drept 12-15,
17-24,
Intenţiune 17.
Intrerupere 7.
Notificare 4, 10,
Obligaţie de a da 3, 14, 22,

rom., repetă dispoziţiunea care a fost cuprinsă în art. 1081 ce. civ. rom. Acest ultim
articol trebuiă eliminat de legiuitorul român. (Alexandresco, VI, p. 341 nota 5).

Ofertă de plată 27, 28,
Perderea lucrului 22; 26,
Perimare 32,
Prematuritate 33,
Prescripţie 7, 36.
Probă 15

interpelarea
ed. 4-a, IV,

Obligaţie de a

face 3, 22.

Recunoaștere”8.

Redactare 1.
Refuz 14,
Renunţare 29-32,
Scrisoare 10,

Telegramă

Termen

:

10,

11, 13,

24-26, 31, 36,

14,

19-24,

Lemeni Sacramentali 17,
indere
Vita
20, -cumpă
mpărare 20, Ş

Doctrină,
1]. Textul art. 1079 ce. civ.
rom., se deosebeşte în redacţiunea
sa
civ. fr. însă admite acel de art. 1139 c,
aș principiu res.
pingând
maxima:
„dies interpellat pro
homine“, şi cerând neapărat
interpelarea
debitorului,
(Alexandresco,
VI,
p.
34,

creditorului. (Aubry et Rau,
$ 508, p. %; Huc, VII, No.

117; Planiol, II, No. 168; Jossera
No. 618; Alexandresco „VI, p. 557; nd, II,
C. Hamangiu, |. Rose

coianu,

35,

Somaţie 4, 5, 9, 10, 16, 26,
34, 3%,

3, Debitorul nu este considerat în îniârziere, în regulă generală, în obligaţiunile de a face sau de a da decât prin

II, No.

tti-Bălănescu
709).

4. Interpelarea

şi

Al.

Băi-

debitorului

poaie
face prin o somaţiune extrajud se
iciară notificată prin purlărei, prin
care i se pune
în vedere de a-şi execută
obligaţiunea sa.
Demolombe,

XXIV,

No.

524;

bligatioas, Art, 1159,
No.
et Rau, ed.. 4-a, IV, $
308,
R6p.,

Larombiăre,

11, 13; Aubry
p. 96; Dalloz,

Obligations. No. 763; Paur
ent. XVI,
No. 234; Huc, VU, No.
Barde, Obligations, I, No. (47: Baudry et
468; Planiol, II
No. 169; Josserand, ÎI,
resoo, A d p. 561, 362; No. 618; AlexanC. Hamangiu, ].
Nooset
ti-Bălănescu
7055

şişi Al + Băic
Băicoi
oianu,
II,
„5. Punerea în întârziere
poate rezultă
din acte Care echivalează
cuni ar fi un comandament. cu o somaţie,
(Demolombe,

Codul

civil

XXIV,

No.

DESPRE EFECTELE
527;

Larombicre,

Obligations,

Art. 1139, No. 15; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 58 bis, VII: Dalloz, R€p.,
Obligations, No. 763; Laurent, XVI, No.
254; Huc, VII, No. 117; Planiol, [|. No.
169; Colin ei Capitant, II. p. 15; Josserand, ÎI, No. 618; Alexandresco, VI, p.
562, nota 1; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 709).
6. De asemenea punerea în întârziere
poate rezultă dintr'o acţiune în justiţie,
care esie cea mai energică punere în în-

târziere,

(Demolombe,

XXIV,

No. 527; La-

rombitre, Obligations, Art. 1139, No. 16;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
58 bis, VII; Laurent, XVI, No. 234; Huc,
VII, No. 117: Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 426; Planiol, II, No. 169; Josserand, II, No. 648; Alexandresco, VI, p.

362;

C. Hamangiu,

LI. Rosetti-Bălănescu

şi

AL. Băicoianu, Îl, No. 709).
7. De asemenea punerea în întârziere
poate rezultă în general,
din
orice
act
care are de efect să întrerupă prescripția.
(Demolombe,
XXIV,
No. 527; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 308, text şi nota 11,
p.

9%: Dalloz, Rp, Obligations, No. 763;
Laurent, XVI, No. 254; Huc, VII, No. 117;
Comp. Contra: Alexandresco, VI, p. 362).

8. De asemenea punerea în întârziere
poate rezultă din recunoaşterea voluntară
a debitorului că este în întârziere, chiar
dacă ea ar fi consemnaţă întrun act sub

semnătură

privată.

(Demolombe,

XXIV,

No.
530;
Larombiăre,
Obligations,
Art.
1159, No. 20; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 508, text şi nota 12, p. 97; Dalloz.
Rep.,
Obligations, No. 763; Suppl., Oblipations,
No. 250: Laurent, XVI, No. 234; Huc.
VII,
No.. 117; Alexandresco, VI, p. 365).
9. O interpelare verbală din partea creditorului nu poate constitui o punere
în
întârziere, ci trebueşte o interpelare seri-

să.

(Demolombe,

XXIV,

biere, Obligations, Art,
loz._ Rp... Obligations,

XVI.

No.

234;

No,

525;

Larom-

1139, No. 13; DalNo. 763; Laurent,

Josserand,

II, No.

618;

A-

lexandresco, VI, p. 363; C. Hamangiu, L
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No.
709),
.

10. Notificarea făcută nu prin corpul
de portărei, ci printr'un act sub semnătură privată cum ar fi o scrisoare, o tele-

gramă, etc., nu e valabilă în materie civilă ci numai în materie comercială. (Alexandresco, VI, p. 363; C. Hamangiu, |.

Roseiti-Bălănesci

și Al. Băicoianu, Il, No.

709; Comp.: Josserand, II, No. 618).
11. Dispoziţiunile art. 1139 c. civ. fr.
(1079 c. civ. rom), asupra punerii în în-

târziere îşi găsesc aplicațiunea atât la obligațiunile cu termen: cât şi la obligaţiu-

nile pure şi simple, deoarece debitorul nu
poate fi considerat în întârziere prin sim.plul fapt al ajungerii termenului la sca-

dență,

mod

dacă

legea

nu

prevede

expres.. (Demolombe,

515; Aubry
iext și nota

OBLIGAȚIUNILOR

XXIV.

aceasta
No.

în

450,

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308,
4, p. 95; Dalloz, Rep. Obli-

Art. 1079

gations, No. 754 urm,; Laurent,
235; Hue, VII, No. 118; Baudry

XVI, No.
et Barde,

Obligations,
|, No. 427, 468;
Josserand,
IL, No, 619; Alexandresco, VI, p. 537, 358,
563; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi

Băicoianu, ÎI, No. 709).
12. Nu este nevoie de.o
punere
în
întârziere specială, când legea prevede o
AL.

dispoziţiune expresă în această privinţă.
(Demolombe, XXIV, No. 518; Larombicre.
Obligations, Art. 1139, No. 5; Aubry et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 508, text şi nota 6, p.
96; Dalloz, R€p., Obligations,
No. 758;
Laurent, XVI, No. 244; Baudry et Barde,
Obligations, Î, No. 469; Planiol, II, No.

1710; Josserand,
VI, p. 504).

13. Potrivit

II, No.

6149;

Alexandresco,;

dispoziţiunilor

art. 1139

c.

civ. în. (1079 e. eiv, rom.),
părțile
poi
stipulă în convenţiunea lor că debitorul
va fi considerat în întârziere, fără să
fie
nevoie de act şi prin simplul fapt al scadenţei termenului, dacă 'nu s'a liberat în

termenul fixat. (Demolombe, XXIV, No.
451; Larombizre, Obligations, Art. 1159,
No. 6; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308,
p.

No.

96; Laurent, XVI,
118; Planiol, II,

II, No.

619;

Hamangiu,
Băicoianu,

14. În

No.
No.

236; Huc, VII,
170; -Josserand,

Alexandresco,

VI.

p. 564;

I, Rosetti-Bălănescu
II, No. 710, 712).

obligaţiunile

de

a da,

C.

şi

Al.

când

da-

ioria este cherabilă, debitorul nu poate
fi
considerat în întârziere, chiar dacă sa
prevăzut în convenţiune că debitorul
va

i considerat în întârziere prin simplul
fapt al scadenţei, ci pentru ca el să fie în
întârziere, trebueşte ca creditorul să constate printr'un act că s'a prezentat la lo-:
cul unde trebuiă să se facă plata şi acolo
nu a găsit pe debitor sau că l-a găsit
dar a refuzat să facă plata. (Demolombe,
XXIV, No. 542; Larombiere, Obligations,
Art. 1139, No. 10: Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 308, text şi nota 10, p. 96; Dalloz,
Rep. Obligations, No. 757, 760; Supp!.,
Oblieations,

No.

238).

227;

Laurent,

XVI,

No.

15. Dovada dispensării creditorului de
a pune în întârziere pe debitor, se va face
potrivit
dreptului
comun.
(Demolombe,
XXIV, No. 5%; Larombiăre, Obligations.

Art. 1139, No. 14).

„16. Prin convenţiune se poate prevedeă
că o simplă interpelare verbală +a fi suficientă peniru a se consideră că debitorul
este pus în întârziere. (Demolombe, XXIV.
No. 526;
Larombiăre,
Obligations,
Art,

1139, No. 14).

sat

17. Peniru ca creditorul să fie dispende punerea în întârziere a debitorului,

prin

convenţiune,

trebuinţeze

deajunș

dacă

nu este nevoie

termeni:

să se în-

sacramentali,

intenţiunea

părților

fiind,

rezultă

în mod
neîndoios din contract.
(Delvin-court, II, p. 741; Duvergier sur Toullier.
VI, No. 249, nota a; Duranton, X, No. 441:
Demolombe, XXIV, No. 452, 519; Larom-

biere,

11 —

Obligations,

Art.

1159,

No.

7;

Au-

Art. 1079
ry

| DESPRE

et Rau,

ed.

Ey Dalloz,
226;

Barde,

4-a,

Rp.

Laurent,

IV,

XVI,

nota

7,

Obligations,

No.

257;

et

364; C. Hamangiu, I.
şi Al. Băicoianu, II,

RoNo.

I[, No.

469;

Alexan-

În caz de îndoială, ea se va interîn
favoarea
debitorului.
(Demo-

lombe, XXIV, No. 519; Larombitre, Obligations, Ari. 1139, No. 7; Laurent, XVI,
No. 237; Baudry et Barde, Obligations, 1
No. 469: Alexandresco, VI, p. 304),
19. Convenţiunea cuprinzând dispensa
de

punere

în întârziere,

poate

fi tacită în

cazul când obligaţiunea nu putea
plinită

decât

întrun

timp

fi înde-

determinat,

civi

tiunea tacită a părților contractante. (De“ molombe, XXIV, N o. Sal; Larombiere, o:
bligations, Art, 1139,
No. 8;
emante e

Col met de Santerrre, V, No. 62 bis, III;
Laurent, XVI, No. 239, 251; Baudry et
Barde, Obligations, I, No. 469: Alexan.-

712).

18.
pretă

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

p.

No.

Baudry

Obligations,

dresco, VI, p.
setti-Bălănescu

$ 508,

Suppl.

EFECTELE

.

dresco. VI, p. 365).
N
24. Tribunalele vor apreciă în mod suveran, dacă între părți a existat convențiune de dispensă de punere în întârziere,
sau dacă această dispensă rezultă în mod
necesar din faptul că executarea a devenit

imnosibilă la expirarea termenului, (Demolombe, XXIV, No. 521; Dalloz, Rep, Obligations,
Baudry

No. 760; Laurent, XVI,
Barde, Obligations, IL,

et

No.
No.

Alexandresco,

239;
471;

ce
VI, p. 565, 3566: C. Haman.
debitorul a lăsat să treacă, deoarece în agiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu
cest caz întârzierea echivalează cu neÎI, No. 712).
executarea
obligațiunii.
25. După
(Demolombe,
XIV, No. 524; Larombitre, Obligations, - întârziere, el ce debitorul a fost pus în
nu mai poate dobândi
Art, 1139 No. 8: Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 62 bis, II: Aubry et Rau
ed. 4-a, IV, $ 508, text şi nota 9, p. 9%;
Dalloz, Râp.. Obligations, No. 759; Suppl.

Obligations,
259; Baudry
469:

Planiol,

No. 238;
et Barde,
II,

No.

Laurent, XVI, No.
Obligations, I, No.

170;

Josserand,

îl.
No. 621; Alexandreseo, VI, p. 565; C.
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AI. HaBăicoianu, IL, No.

712).
20.
Ca exemplu
a acestei regule, este
acela când cineva
a vândut nişte vite
pentru. ziua deschiderii unui bâlciu,
şi ele
nu au fost predate. la timp.
Vente, I, No. 303; Alexandresco,(Troplong,
VI, p.
565; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
şi
Al. Băicoianu, IÎ, No. 712).

21]. Pentru

ca

această

sească aplicațiunea,

să fi ştiut,

regulă

trebueşte

să-şi

gă-

ca debitorul

fie prin natura conventiunii,
printr'o stipulaţiune expresă
tract, fie din împrejurări, care vor înfi con.
apreciate în mod suveran de tribunal,
că lucrul nu puteă fi dat sau făcut
decât înfie

trun anumit termen, iar dacă
nu
iat la termen irebuie să plăteascăa execudespăgubiri. (Demolombe, XXIV,
No. 523;
fa-

rombicre, Obligations, Art,
1159,
22. Convenţiunea cuprinzând No. 9).
dispensa
de punere în întârziere,
in cazurile când execut poate fi tacită şi
iunei

un termen cât de
gations, Art. 1159,

26. Cu toate acestea daci
care a primit somaţiunea de puneredebitorul
în întârziere, începe a-şi executa obligaţiunc
a,
el are dreptul la timpul necesar
pentru

executarea

lucrul

conservarea

No.

570;

lucrului.

Larombiăre,

(Demolombe,

Obligations,

XXIV

Art.

1147, No. 5; Laurent, XVI,
VII, No. 14; Baudry et No. 251; Huc,
iions, 1, No, 472: Alexandrs Barde, Obliga- |
co, VI, p. 566,
367; C.
amangiu, ÎI. Rosetti-Bălă
neseu şi
Al. Băicoianu, II, No.
742).
.
23. Art. 1146 c. civ. fr. (1139 $ 3 şi
1081

€. CIV. rom)., nu constitue o
principiul punerei în întârzie exceptiune la
re, ci o aplicațiune a regulei generale
că debitorul
trebueşte pus în întârziere
2uri el este pus în întârzie şi în acste care prin conven-

prin

creditor.

caz

în

XXIV,

timpul

executării

fortuit,

pierderea

(Duranton,

No.

531).

X,

No.

27. Efectele
întârzierii încetează
rin
faptul debitorului, când el face
creditorului oferta reală urmată
de consemnațiune. (Demolombe. XXIV, No. 533:
Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 508, p. 100; Lauren
t,
XVI, No. 244; Alexandresco, VI, p.
369).
28. Întârzierea
încetează
însă
numai
pentru viitor şi debitorul datoreşte despăgubiri pentru
întârziere,
în cazul
când
executarea fiind încă posibilă, el o execută sau când, cel puţin, face o ofertă reală urmată de consemnare. (Demolombe,
XXIV, No. 552, 533: Aubry et Rau, ed.
4-a, IV,_$ 308, p. 100: Dalloz Rep.. Obligations, No. 2055: Laurent, XVI, No. 244;
Alexandresco, VI, p. 569, nota 3),
„ De asemenea întârzierea încetează
când creditorul renunţă în mod
expres

a-i invoca
No.

534:

dresco,

535,
la

pe

ei şi dacă

445; Demolombe,

poate
sa de a veghea

piere

priveşte

30.

pierit din greşala debito
si-a îndeplinit obligația

nici
Obli-

mic. (Larombitre,
No. 21).

1139,

beneficiul.

Laurent,

VI,

p. 569),

Renunţarea

fi şi tacită.

536;

(Demolombe,

XVI,

22:

245;

la beneficiul

XXIV,

Alexan-

înțârzierii

(Demolombe,

Larombiere,

No.

No.

XXIV,

Obligations,

Dalloz,

Rep.,

Obliga

No.

Art,

tions,
No. 768; Laurent, XVI, No.
245; Alexandresco, VI, p. 369).
. 31, Astfel există
renunțare
tacită
la
întârziere,
când
creditorul
reînnoeşte,

fără

liunea

rezerva
sau

termen

Larombiere,

Laurent,

— 12 —

XVI,

câştigate,
fără

XXIV,

Obligations,

24;

No.

Art.

No.

Alexandresco,

există

un

obligatțiunii

Obligations,

Rep.,

No.

nota 5).
e asemenea

obliga-

rezervă.

executarea

(Demolombe,

No. 22; Dalloz,

PPE,

acordă,

pentru

principale.

556;

drepturilor

când

-

renunțare

535,

4139,

768;

VI,
ta-

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

cită când creditorul sa dezistat dela actiune sau a lăsat-o să se perime. (Duranton. X, No. 450; Demolombe, XXIV, No.
558: Larombiăre, Obligations, Art. 1139, No.
16; Dalloz, Râp., Obligations, No. 769; Laureni XVI, No. 246; Alexandresco, VI, p.

XVI, No.:246; Alexandresco, VI, p. 370;
Contra: 'Toullier. VI, No. 260).
,
37, A se vedea: art. 1081 din codul civil cu notele respective,

570).

33,

nici

lipsă

un

Acţiunea

de

în

justiţie

efect dacă
forme,

a fost

sau

nu

anulată

respinse

ca

produce

(Continuare

inadmisi-

dela

|

1924 până

la 1927).

1. Pentru admisibilitatea daunelor moratorii se cer următoarele condițiuni: a)
O întârziere în executare (mora); b) O pagubă adusă creditorului, care şi-a îndeplinit obligaţiile ce-şi luase faţă de debitor;

intea unei instanţe incompetente echivalează cu o punere în întârziere şi face să
curgă dobânzile în cazurile când o simplă
somaţie este suficientă. (Larombiăre, Obligations. Art. 1155, No. 27; Alexandresco,

c)

O

culpă

din

pariea

debitorului;

d) O

punere în întârziere a debitorului,
potrivit dispozițiunilor art. 1079 al. 1.
civ., se face prin o notifieaţiune în
prin tribunalul doiniciliului său, orice

p. 562).

35. Nu există
dacă obligaţiunea

Jurisprudenţă.

-

pentru

bilă sau ca prematură. (Demolombe, XXIV,
No. 538; Alexandresco, VI, p. 562).
34. Cererea în judecată introdusă îna-

VI,

Art, 1080

OBLIGAȚIUNILOR

renunțare
la
întârziere
a fost executată parţial,

fel

căci întârzierea subsistă pentru restul obli-

de

înştiinţare

și

prin

orice

alt.

care
cod.
scris
alt-

mod

fiind inoperantă.
In cazul când un proprietar de moşie
a comandai, în vederea strângerii recoltei
în toamnă, un hambar,
dacă
lucrătorul
nu-și execută lucrarea, acest caz intră în

gatiunei neexecutată. (Demolombe, XXIV,
No.
540;
Larombiere,
Obligations,
Art.

1139, No. 22).

36. Punerea în întârziere rezultată din
o somațiune sau orice aci extrajudiciar,
îşi produce efectele timp de treizeci ani,
adică atât cât durează şi creanţa, dacă
nici o cauză nu face să-i înceteze. efectele,
din pariea creditorului sau a debitorului,
(Demolombe. XXIV, No. 559; Larombiăre,
Obligations, Art. 1159, No. 19; Laurent,

prevederile

dispoziţiunilor

art.

codul

nefiind

de

civ.,

întârziere

specială,

nevoie

termenul

1079

No.

o punere

3

în

interpelând

prin sine însuși, conform maximei: „dies
interpellat pro homine“. (Judec. Ocol. Podul-lloae, 37 din 26 Febr. 1925, Jur. Gen.
1925,

No.

1106).

Art. 1080. — Diligenţa ce trebue să se pună în îndeplinirea
unei obligaţiuni este totdeauna aceea a unui bun proprietar.
Această regulă se aplică cu mai mare sau mai mică rigoare

în cazurile

anume

determinate

de

această

lege1). (Civ.

390,

528,

541, 567, 715, 767; 989 urm., 1243, 1429, 1508,
1540, 1564 urm,
1599, 1633, 1691; C.com. 465, 506; Civ. Fr. 1137; Civ. Ital. 1224),
Tezt. fr. Art.

1137.
— L/obligation

de veiller ă la conservation de la ehose,

soit que la convention n'ait pour objet que lutilite de Pune des parties, soit
quelle ait poar objet leur utilit6 commune, soumet celui qui en est charg6 ă y
apporter tous les soins d'un bon pâre de famille.

Cette obligation

est plus ou moins 6tEndue relativement ă certains contrats

dont les effets ă, cet gard,

sont expliqu6s

sous les titres qui les concernent.

Text tal. Art. 1224. — La diligenza che si

deve impiegare. nell'adempi-

mento delt'obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilită di una delle parti o
d'ambedue, & sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo e easo di deposito
accennato nell'art. 1843.
„_
Questa regola per altro si deve applieare con maggiore o minore rigore,
secondo le norme contenute per certi casi ni questo codice.
Bibliografie
lonescu SrerAN,
1) Art.

(continuare),

Notă sub Cas. I, 2556 din 19 Dec. 1924, Pand.

1080 Cod,

Civil

este

împrumutat

din Codul

—

Civil

13 —

Italian

art. 1224,

Rom.

4925, Î, 185.

Art, 1080

Abitaţie 17.

Administraţie
Amanet 17.

Apreciere
26, 28,
Bărbat 5,

DESPRE

-

INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
_
Gestiune

legală

suverană

5,
7

35,

de

Greşală, a se

EFECTELE

afaceri
vedea

vântul: „Culpă“,
Imprumut 17,

Barde,

|

Culpa lata 9, 13, 14,45,22.
Culpa levis 9, 11, 12, 14,
15, 19.
Culpa levissima 9, 10, 14,

Obligaţie de a face 3.
Obligaţie de a nu face 3,
Obligaţie legală 5.
Predare f.
Responsabilitate, a se ve:

1518,

Daune-interese
Delict 6.
Depozit 14, 23,

Lucruri certe şi determinate 2,
Mandat 24, 25,

dea

25,

cuvântul:

5;

17,

Dol 8, 13, 21, 22, 24.

Gaj 17.

Vindere-cumpărare

14.

dresco,

252;

Barde,
resco.

'Huc,

I, No.

327).

sau

greşeala

contrară

356:

este un

dreptului

intenţiune

VI,

353,

Con-

V, p. 396, 397, 415, nota

frauduloasă.

p. 306).

8. Dolul este un act sauo
care debitorul
contravine

de

act sau

altuia
PR

(Alexan-

,

omisiune prin
la obligaţiu-

9,

Autorii

greșeli:

vechi

distingeau

greşeala

foarte

,

trei

uşoară,

feluri

culpa

.

gations, [, p. 235, nota i; Planiol. II,
No.
256: Colin et Capitant, II p. 9: Josserand,
II, No. 613; Alexandrsco, VI, p. 507;
C.
Hamangiu,
I.
Rosetti-Bălănescu
şi
AJ.
Băicoianu, II, No. 705).
10. Greşeala foarte uşoară. culpa
le-

vissima,
comisă
cel mai

este

aceea

care

nu ar

fi fost

de omul
cel mai diligent şi de
bun gospodar. (Josserand, II. No.

612; Alexandresco,

VI, p. 308: C. Haman-

giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu.
II, No. 703).
11. Greşeala uşoară, culpa levis.
este aceea care nu ar fi fost comisă
de către
un bun proprietar, adică de
un om de o
diligenţă ordinară
sau mijlocie.
rand, il. No. 642: Alexandresco, (JosseYI, p.
508; C. Hamangiu, |, Rosetti-Bălănescu
şi
AL. Băicoianu, II, No. 703).

12.

-

Culpa

levis

se

aprecia

uneori in
abstracto. avându-se în
vedere diligenta
unui bun părinte de familie
în genere,
făcându-se
abstracţie
de obiceiurile
şi
caracterul aceluia care
o comisese şi alteori se aprecia in concreto,
luându-se
ca termen de comparaţie
pe însuşi debi- torul,
fiind
responsabil
numai
atunci
când nu a dat îngrijirea
ce
avea obiceiul de a arăta în propriile
sale afaceri,
(Alexandresco, VI, p. 509;
C
amangiu,
1. Rosetti-Bălănescu şi
Al. Băicoianu, II,
No. 703).
|
13. Greşeala grea sau gravă,
culpa lata.
aceea pe care

este

cel

mai

rău

gospodar

„+ No. 94;
ei
Obligations. IL, No. 558;Baudry
AlexanVI, p. 5327)
Alexandresco, VI,
507: C. Hamangiu, ; 1. Ros
p.
etti-Bălănescu şi
Al. Băicoianu, II, No.

705).
14. Folosul împărțir
mătorul: în contracteleei culpei era urîn care era în
JOC numai interesul
depozitul, debitorul creditorului. cum este
irăspundea numai
de

—

o

însă

thier, Obligations, No. 149;
emolombe,
XXIV, No. 405;
Laurent, XVI, No. 214;
Huc, VII, No. 92; Baudry et Barde. Obli-

de a da, obligaţiu-

r femeiei. (Laurent. XV],

25, p. 100; Dalloz,

levissima, greşală ușoară, culpa
levis şi
greşala
grea sau gravă, culpa lata. (Pot-

nea de conservare î şi găse
şte aplicaţiunea
numai la corpurile certe
si determinate.
(Demolombe, XXIV, No. 405;
B audry et
Barde, Obligations, I, No.
544, 545; Alexandresco, VI p. 305).
3. Dispozitiunile
art. 1137
(1080 ce. civ. rom.) îşi găses ce. civ. fr.
c aplicațiunea şi la obligațiunile de a
face şi de a
nu face. ( emolombe, XXIV, No. 404:
Demante et Colmet d e Santerre
, V. No. 54
bis, IV: Dalloz, R€p., Obligati
Laurent. XVI. No. 232: B aud ons, No. 680;
ry et Barde,
Obligations, |, No. 557: Alex
andr
esco, VI.
p. 526: fontra: „Larombidre,
Obligations,
Art. 1157, No. 1 )
„4. Dispoziţiunile art. 1137 ce civ.
fr.
41080 c. civ. rom.) îşi găsesc apli
caţiunea
şi la gestiunea de afaceri,
(Demolombe,
XXIV,
No. 404: Demante et
Colmet de
Santerre, V, No. 54 bis, IV: Dalloz,
Râp..
Obligations, No. 680; Suppl.,
Obligations,
No. 199: Laurnt, XVI, No.
No. 94; Baudry et Barde, 232: Huc, VII
Obl
No. 558, Alexandres co, VI, p. 3 igations, f!
27).
Disp
5,
oziţiunile art.E. 1137 ce,
Civ, fr.
(1080 c. civ. rom.) î ȘI găsesc
aplicaţiunea
și la obligaţiunile care
se nasc din lege,
cum este obligaţia tutorulu
ministrator legal, a bărb i, a tatălui ad.
atului adminis.
trator al bunurilo

No.

p.

fără

Doe trină,

obligaţiunile

între
ele din
(Aubry et Rau,

nea sa, cu rea credinţă. (Alexandresco, VI,
p. 306).

1. Debitorul este obligat să vegheze
la
conservarea
lucrului
până
la
predare
fiind responsabil dacă nu-şi
dă
linţele pentru aceasta, (Demolom toate sibe, XXIV,
No. 402; Laurent, XVI, No. 215;
Baudry
et Barde, Obligation s, L, No. 545,
346; Ale.
xandresco, VI, p. 304, 305).

2, La

VI,

omisiune,

Uzutruct 17,

Dotă 5,
Efecte 6,

Obligations,

7. Culpa

„Culpă:,

Sechestru judiciar
Tatăl 5,
Tutor 5, 17,
Uz 17

$ 508 nota

tra: Alexandresco,

Obligaţie de a da 1..

6, 7, 9—21, 22—29,

ed. 4-a, IV,

civil

Rep., Obliga.tions, No. 684; Laurent XVI
No. 230: Huc,
VII, No. 9%: Baudry
et

cu-

Comodat 15.
Conservare 1, 2, 23.
Convenţiune 6, 20, 21.
Cuasi-delict 6,

Culpa

de
greşeli se deosebesc
toate punctele de vedere.

4,

Locaţiune 14, 15.

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

14 —

,

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

OBLIGAȚIUNILOR

culpa lata; în contractele în care erau
în joc interesele ambălor părţi, cum este
vânzarea,
locaţiunea,
fiecare
parte răspundea de culpa levis; în contractele în
care era în joc numai interesul debito-

rului, cum este comodatul,

debitorul

Art, 1080

1157, No. 10; Troplong. Vente, No. 570
urm.; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 308,
nota 26, p. 100; Laurent, XVI, No. 229).
20. In cazul când s'a prevăzut în con-=
ventiune întinderea responsabilităţii debitorului, se. vor aplica dispoziţiunile con-

răs-

pundea numai de culpa levissima. (Povenjiunii deoarece codul nu regulează dithier, Obligations, No. 142; Demolombe, - ligenţa
debitorului
şi greşeala
de care
AXIV, No. 405; Laurent
XVI, No.
244;
este ţinut decât în lipsă de convenţiune.
Huc, VII, No. 9; Baudry et Barde, Obliombiere,
Obligations, Art.
1137, No.
gations, I, p. 255, nota i; Planiol, II, No.
12; Dalloz, Rep,
Obligations, No.
256; Josserand, II, No. 612; Alexandresco,
686;
Suppl.,
Obligations,
No.
200;
Laurent,
VI, p. 308; C. Hamangiu, [, Roseiti-Bălă.
XVI,
No.
230;
Baudry
et Barde, Obliganescu şi Al. Băicoia

15.

nu, II, No. 705).
codului civil francez

Redactorii

şi-au manifestat intenţiunea de a înlătura împărțirea tripartită a culpei care a
dat naştere la multe dificultăţi practice.
(Larombitre, Obligations, Art. 1157, No.
5; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 54 bis, I; Laurent, XVI, No. 215, 216;
Colin et Capitant, I|, p. 9; Josserand,
II, No. 612; Alexandresco, VI, p. 310; C.
Hamangiu,
lI. Rosetti-Bălănescu
şi Al.
Băicoianu, Il, No. 703).
16. Redactorii codului civil au prevăzut în art. 1157 c. civ. fr. (1080 ce. civ.
rom.) o regulă uniformă şi independentă,
în principiu, de
obiectul fiecărui
con.
iract, potiivit căreia debitorul trebueşte
să aducă în executarea obligaţiunii sale,
diligența unui bun proprietar, adică diligenta unui om atent şi cu băgare de
seamă. (Larombiăre, Obligations, Art, 1157,

No.

3;

Aubry

et

Rau,

ed,

4-a,

508, nota 27, p. 101; Dalloz, Rep,
tions, No. 686: Baudry et Barde,

IV,

$

ObligaObliga-

VI,

p.

511,

312;

C.

această

diligență

pentru:

Ha:

tutor,

ciar,

creditor

X,

No.

amanetar,

627;

XXIV,

ete.

No.

No.

u-

No.

226,

2%;

XX,

No,

18:

512

urm.:

C.

Hamangiu,

24,

Baudry

1. Rosetti-Bă-

responsabilita-

tea prevăzută de art. 1137 c. civ. îr. (1080
c. civ. rom.) este acea mijlocie, adică greşeala uşoară, culpa levis din vechea îm-

No.

406;

tripartită.

Larombitre,

(Demolombe,

Obligations.

Î, No.

responsabilitatea

este

54

bis,

1;

et Colmet
Dalloz,

de Santerre,

Râp.

Obliga-

238;

Alexandresco,

VI,

p.

517

De asemenea,

mandatarul

urm;

şi

AJ.

este răs-

punzător nu numai de dol ci şi de greşelile ce le comite în gestiunea sa; iar
mandatarul nesalariat răspunde mai usor decât mandatarul
salariat care are
responsabilitaiea
prevăzută
de
dreptul
comun.
(Laurent, XVI, No. 224: Baudry
et Barde, Obligations, 1, No, 552; Planiol,
II, No. 258; Alexandresco, VI, p. 320, 521),
25. De asemenea, girantul de afaceri
care nu e salariat, răspunde mai greu
decât
mandatarul
gratuit,
deoarece sa
amestecat fără voinţa proprietarului în
gestiunea bunurilor acestuia, tribunalele

foarte uşoară, culpa levissima, din vechea
împărţire
tripartită,
(Toullier,
YI,
No.
250 urm.: Duvergier, Vente, [, No. 279;

păriire

depozit

C. Hamangiu, Î. Roseiti-Bălănescu
Băicoianu, II, No. 704).

lănescu şi Al. Băicoianu, II. No.
704).
18. In art. 1157 c. civ. fr. (1080 e. civ.
rom.) după o părere, se prevede greseala

Louage, Î, No. 410).
19. După altă părere,

de

6; Demante

No.

No.

Larom-

et Barde, Obligations, I, No. 358; Guillouard, Louage, I, No. 236; Alexandresco. VI,

p.

Obligations,

tions, No. 386;
Laurent, XVI, No.
29:
XXVII, No. 95 urm.; Huc, VII, No. 94;
Baudry et Barde. Obligations, [. No. 550;
Baudry
et
Wahbl,
Depât,
No.
1054;
-Guillouard,
Dâpât, No. 47:
Planiol, II,

biere, Obligations. Art. 1157, No. 5;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 686; Huc, VII,
No: 94: Laurent, V, No.
181,
VI. No. 526; X. No. 195: XII, No. , 388; ;

XVI,

et Barde,

bilește cazurile când responsabilitatea este
mai mult sau mai puţin intinsă. Astfel în

V,

(Demolom-

544;

Baudry

Jă ca la conservarea lucrurilor sale proprii. (Larombitre, Obligations, Art, 1137,

zufructuar, uzuar, persoana care are» un
drept de abitaţie, gerantul
de afaceri,
locatar,
împrumutat,
sechestru
judibe,

686;

360: Planiol, II, No. 244; Jousserand
II,
No. 624; C. Hamangiu,
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, d[, No. 708).
22. In materie de executarea unei obligațiuni, greşeala grea, culpa lata, trebueşte asimilată cu dolul. (Dalloz, Rp.
Suppl., Obligations, No. 200; Baudry et
Barde,
Obligations,
IL, p.
534
nota 1;
Planiol, II, No. 245; Alexandresco, VI, p.
311;
Hamangiu,
[. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, 11, No. 703, 708).
23, Alineatul al doilea al art. 1157 e.
civ. fr. (al. 2 al art. 1080 ce. civ. rom.),
prevede că legea la anumite contracte sta-

mai mică, debitorul fiind ţinut să aducă în conservarea lucrului aceiaşi gri-

mangiu, Î. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu. Il, No. 703).
17. Codul civil în diferite articole pre-

vede

serand, ÎI, No. 624).
21. Debitorul nu poate fi descărcat de
responsabilitate în convenţiune
pentru.
dolul său. (Larombiăre, Obligations, Art.
1157, No. 15: Dalloz, Rep. Obligations, No.

materie

tions, IL, No. 347: Planiol, II, No, 237; Colin

ei Capitant, II, p. 9; Josserand, II, No, 613;

Alexandresco,

- tions, I, No, 360; Planiol, [1, No. 24: Jos-

însă vor putea

modera

daunele-interese

luând în considerație împrejurările cauzei.

(Laurent, XVI, No. 225; Baudry et Barde,
Obligations, 1, p. 332, nota 1; Planiol, II,
No. 258; Alexandresco, VI, p. 324, 325,

XXIV,

Art.

15

—

Art, 1081

DESPRE.

326; C. Hamangiu,
şi Al. Băicoianu, II,

26.

In cazul

când

EFECTELE

1. Rosetti-Bălănescu
,
No. 704).

hotărîri

greşeala creditorului este o ur-

mare a greşelei debitorului, caz care se
va aprecia în mod suveran de tribunale.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 308, texi
și nota 31, p,. 102; Baudry et Barde; Obligations, I, No. 3614).
217. Regula prevăzută de art. 1137 $ |
c. civ. fr. (1080 $ 1 ce. civ. rom)
se aplică: în toate cazurile când legea declară pe o persoană responsabilă de o gre-

şeală sau

de negligență,

altă întindere a acestei
(Larombidre. Obligations,

dacă

nu

care

să se

recurgă,

în

aprecie-

proprietar fixat de art. 1080 c. civ. rom,
Hamangiu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al.
Băicoianu, II, No. 705).
,
29. Este inutil a se căuta o gradaţie a
greşelilor deoarece
debitorul este
ţinut
de un singur lucru, acela de a-şi îndeplini obligațiunea sa. Dacă în unele contracte culpa debitorului se apreciază în
mod
mai
sever
decât
în
altele.
este
fiindcă
în
unele
contracte
intențiunea
părților este prezumată a fi fixat o obligațiune mai
strictă decât în altele. în
sarcina debitorului. Singura regulă generală este că debitorul nu este ținut decât

tractante sunt în culpă pentru neexecutarea unei obligaţiuni. .debitorul va fi
descărcat
de
responsabilitate,
afară
de

cazul câud

în

civil

rea greșelei debitorului, la criteriul bunului

con-

părţi

ambele

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

fixează

de neexecutarea

responsabilităţi,
Art, 11537, No.

datorită faptului

său. iar

nu de aceea datorită unei cauze străine,
(C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL
Băicoianu, II, No. 705).
„ A se vedea: art. 1074 din codul
civil cu notele respective.

5; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 308, nota 28,

p. 101; Laurent, XVI, No. 226:. Baudry
et
Barde,
Obligations,
1. No. 559:
Josseand, II, No. 613; Alexandresco,
VI, p.

326),

un_

28. Sistemul culpelor nu prezintă
interes teoretic şi doctrinar. In

tică,

în

litigiile

ce

se

prezintă

în

Jurisprudenţă.

decât
prac-

fata

(Continuare

tribunalelor, chestiunea dacă debitorul a
comis. sau nu o greşală care atrage responsabilitatea sa, este o chestiune de fapt.
pe care tribunalele o apreciază şi o rezolvă în mod suveran. De aceea, este extrem de rar să întâlnim în îurisprudenţă

dela

1924 până

la 1927).!

1. Diligenţa
ce trebue
pusă în îndeplinirea unei obligaţiuni, este totdeauna
aceea a unui bun proprietar. (Cas
TIT,
1420 din 20 Octomvrie 1925. Pand. Săpt.

511926),

!

s

Art. -1081. — Daunele nu sunt debite
decât atunci când debitorul este în întârziere
de a îndeplini obligațiunea sa, afară
numai de cazul când lucrul ce d ebitor
ul era obligat de a da sau
de a

nu putea îi dat,

nici făcut decât întrun

(Civ. 998, 1020, 1065, 1069,
C. com. 37; Civ. Fr. 1146).

ALFABETIC

tu
Caz fortuit
19, 20,
Cherabilitate 16,

5.

Definiţie 4.

; Intârziere 2—5, 7—26,
Intârziere de drept 24,

Lucruri

1 urm,
compen=
moratorii

Delict 7,
Dobânzi 25,
Drept câştigat 17,
mEtecte 13—19, 25,
Eliminare 6,
.
Fidejusiune 21,
Forţă majoră 19, 20.
Fructe 18.

1079,

Doctrină,

(a doctrină),

Condiţie

1078,

Art. 1146. — Les-dommages et intârâts ne sont
dus que lorsque.
en demeure de remplir son obligation, excep
te
dâbiteur sâtait oblig6 de donner ou de faire n6anmoins lorsque
ne pouvait âtre
“que dans un certain temps quil a laiss6
passer.

, INDEX

Convenţie 7,
* Causi-delict 7,
Daune-interese
Daune-interese
satorii 10,
Daune-interese
10.
Decădere 22,

timp oarecare

1075,

certe şi determi-

mate 19,
.
Lucruri mobile 24, 26,
Neexecutare 2, 8, 10, 11,
14, 15.
Notificare 23,
Oblisaţie de a da 12.
Obligaţie de a face 12.
Ofertă de plată 23,
Prejudiciu 1, 2, 14, 15, 17.

Prescripţie 22,

Producte 26,
„Rezoluţiune 26.
Riscuri 19, 25,
Somaţie 23, 24,
Stingere 20,
Termen 4, 5, 24.
Vindere-cumpărare 24,
26.

—

1. Prin

daune-interese

se
indemnitatea care este datorită înţelege
ca reparație”
a prejudiciului cauzat. (Bau
dry et Barde,
Obligations, I, No. 447;
Alexandresco, VI, p. 339;Planiol, IT, No. 249;
C. Hamangiu, |
Rosetti Bălănescu şi
AL.

2. In art. 1146 urm.

Băicoianu,

C. Civ rom.), este vorba numa
i

interese datorite
gaţiunii, [ie că o
nitiv neexecutată,
cutat obligațiunea
care a adus un

(elaniol,

16—

II,

No.

II,

c. civ. în, (1081

No.

urm.

de daunele-

pentru neexecutarea obliligaţiunea rămâne detifie că debitorul şi-a exenumai după o întârziere
prejudiciu
creditorului,

293;

Josserand,

II,

No.

—

Text. fr.
le d€biteur est
la chose que le
donne ou faite

1074,

STA

îace,

ce a trecut.
1321, 1350;

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

3. Pentru ca debitorul să fie în întârziere nu este deajuns dacă el a întârziat
în executarea obligaţiunii sale, ci trebueşie
ca această întârziere să fie constatată în
mod legal. (Larombiere, Obligations, Art.

lombe,

C. Hamangiu,

]. Rosetti-Bălănescu

Băicoianu ÎI,:No. 709).
4. În cazul unei obligaţiuni

ple punerea

şi Al.

pure şi sim-

în întârziere poate să se facă

minat de legiuitorul român deoarece repetă

cele prevăzute în art. 1079 $ 5. (Alexandresco, VI, p. 342, nota 1).
7. Dispoziţiunile art. 1146 şi urm. c. civ.
Er. (1081 urm. c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea numai la obligaţiunile care se nasc
din contracte, iar nu şi la cele cari se nasc
din delicte sau quasi-delicte, la care nu
esie necesară
punerea în întârziere. (Demolombe, XXIV, No. 545; Larombitre, O-

II 272

bligations, Art. 1146, No. 4; Massâ et Vergâ

sur

Zachariae,

III,

$

547,

nota

2, p.

3%;

Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 308, nota 1 p.
94, $ 445, p. 730; Dalloz, Rep.,

Ogligations,

No. 767; Suppl., Obligations, No. 224; Lau-

rent, XX, No. 525; Huc,

VII, No.

serand, II, No. 621; Alexandreseo,

VI, p. 567; C. Hamangiu,

V, p. 484;

570;

Coimei

de

Santerre,

V,

No.

(OP lisations,

No.

223;

21).

cere

Larombitre,:

62

bis, ], II;

12. Dispoziţiunile

Josserand,

art.

1146

II,

No.

c. civ.

fr.

(1081 c. civ. rom), potrivit cărora creditorul nu poate cere daune-interese
decâi

după

ce a pus pe debitor

a-şi

executa

în întârziere de

obligaţiunea,

îşi

găsesc

apli-

cațiunea atât la obligaţiunea de a da cât
şi la obligaţiunea de a face. (Larombiere, Obligations, Ari. 1139, No. 2; Dalloz,
Rep., Obligations, No. „751; Laurent, XVI,
No. 247).
13. Efectul punerii în întârziere a de-

hitorului este de a da
să ceară daune-interese.

dreptul creditorului
(Demolombe, XXIV,

No. 516; Dalloz, R&p., Obligations, No. 765;

Suppl., Obligations, No. 255; Laurent, XVI,
No. 242; Josserand, II, No. 620, 621; Alexan-

dresco, VI, p. 569; C. Hamangiu, [, Roseiii- Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No

711).

are

14. Punerea în întârziere, după o părere,
de efect de a da dreptul creditorului

să

ceară

judiciul

daune-interese

ce

a suferii

numai

posterior

întârziere, iar nu și pentru
ferit din neexecuiare până

[. Rosetti-Bălă-

nescu şi A]. Băicoianu, II, No. 712).
8. În principiu, creditorul nu poate

515,

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308, p. 94, 9;
Dalloz, Rp., Obligations, No. 766; Suppl.,

120; Sour-

dat, Trait€ de la responsabilită, I, No. 109,
459, 460; Baudry ei Barde, Obligations, ],
No. 473; Colin et Capitant, II, p, 17; Jos-

No.

No. 251, 252; Guillouard, Louage, I, No. 108;
Alexandresco, VI, p. 541, 542).
1]. După a doua părere, punerea în înlârziere este necesară, în principiu, pentru
a putea cere daune-interese, atât în cazul
neexecutării obligațiunii, cât şi în cazul
unei simple întârzieri în executare, deoarece art. 1146 c. civ. fr. (1081 e. civ. rom.),
nu face nici o distineţiune. (Demante
et

Pla618;

de îndată, deoarece executarea acestei obligaţiuni poate fi cerută imediat, fără termen. (Dailoz, Râp., Obligations, No. 754).
5. In cazul unei obligaţiuni condiţionale
sau cu termen, punerea în întârziere nu se
va puteă face decât după îndeplinirea condițiunii sau după expirarea termenului.
(Dailoz, R6p., Obligations, No, 754).
6. Art. 1081 c. civ. rom, trebuia eli-

XXIV,

1081

Obligations, Art. 1i47, No. 5; Dalloz, Rep.,
Suppl., Obligations, No. 225; Laurent, XVI,

1159, No. 3: Laurent, XVI, No. 253; Baudry

et Barde, Obligations, 1, No. 526, 468;
niol4 II, No. 258; Josserand, Il, No.

Art.

OBLIGAȚIUNILOR

pentru

punerii

pre-

în

prejudiciul sula data pu

nerii în întârziere. (Demolombe, XXIV,
No.
516; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 508, text

daune-interese fie pentru neexecutarea oşi nota 2,
p. 9%; Dalloz, Râp., Suppl., Oblibligațiunii, fie pentru o simplă întârziere * gations,
0. 255; Laurent, XVI, No. 24;
în executarea obligaţiunii, decât dacă a
Baudry et Barde, Obligations, [, No. 468).

pus

în întârziere pe

debitor.

(Dalloz,

Obligations, No. 766).
9. În cazul unei simple
executarea obligaţiunei, nu

daune-interese

în întârziere.
514;

Demante

dacă debitorul

(Demolombe,
et

Colmet

Rep,

15.

întârzieri în
se pot cere
nu

XXIV,

de

altă părere,

punerea

în întâr-

credito-

rului să ceară repararea în întregime a prejudiciului cauzat prin neexecutare. (Larom-

biăre. Obligations, Art. 1146, No. 3; Dalloz,
Rep., Suppi.. Obligations, No. 235). 16. In această părere, această soluţiune
nu mai are loc dacă datoria este cherabilă
și creditorul nu s'a prezentat la domiciliul
debitorului peniru a cere executarea obligaţiunii.
(Larombire,
Obligations, Ari,
1146, No. 5; Dalloz, Râp., Suppl., Obliga-

a fost pus

No. 515,

Santerre,

După

ziere are de efect de a da dreptul

V,

No. 62 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$_308, p. 95; Dalloz, Râp., Obligations, No.
751: Suppl.. Obligations, No. 221; Laurent,
XVI,
No. 251; Baudry et Barde, Obliga-

tions, I, No. 468; Planiol, II, No. 226; Josserand, II, No. 621; Alexandresco, VI, p. 341,
342;,

tions,

10. In cazul
neexecutării
obligaţunii
după o părere, trebueşte de făcut o distincţiune între daunele-interese compensatoare, adică cele datorite pentru neexecutare

dacă debitorul îşi execută obligaţiunea, el
datoreşte daune-interese pentru prejudiciul
cauzat prin întârzierea în executarea obli-

şi

nerea în întârziere este câştigat creditorului. (Dalloz, R&p.. Obligations, No. 765).

moratorii,

adică

datorite peniru o simplă întârziere în exe-

civil

adnotat —

VIII

—

punerea

în

întârziere,

gațiunii, deoarece dreptul rezultat

cele

cutare; punerea în întârziere nefiind necesară decât pentru acestea din urmă, (Demo31255. — Codul

235).

chiar

din pu-

18. Un alt eiect al punerii în. întârziere

este
17

—

că

deschide

drepiul

BIBLIOTECA

CENTRALĂ

creditorului

la

19

daunele-interese

No.

17. După

Art,

1082

DESPRE

EFECTELE

frucie. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 765;
Suppl., Obligations, No. 235).
19. Un alt efect al punerii în întârziere
este că riscurile unui corp ceri şi determinat care face obiectul contractului rămân

asupra

În

sa

cazul

când

cazurile

debitorul

fortuite,

nu

chiar

a

1159, No. 1; Laurent, XVI, No.
23. Punerea în întârziere a

248).
,
creditorului

se face de obiceiu printr'o notificare prin
portărei, prin oferta reală urmată de con-

semnare.

24.

luat

dacă

civil

efect de a-l face să sufere decăderi şi prescripțiuni. (Larombiăre, Obligations, Art.

în sarcina debitorului pus în întârziere,
care răspunde de cazul fortuit. (Alexan-,
dresco,
VI, p. 568).
20.

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

(Laurent,

In

XVI,

materie

de

No.

vânzare

248).

de

lticruri

mobile, punerea în întârziere are loc de
drept şi fără somaţie, în momentul expirării termenului fixat pentru ridicarea obiectelor vândute. (Laurent, XVI, No. 248).

a

fost pus în întârziere,
obligațiunea
este
stinsă dacă lucrul care a pierit prin caz
fortuit, ar fi pierit şi la creditor dacă
ar
25. Alie efecte ale punerii în întârziere
fi fost în păstrarea sa. (Demolombe, XXIV,
a creditorului care nu-și exercită dreptuNo. 429; Demante et Colmet de Santerre,
rile sale, sunt de a face să înceteze curgeV, No. 58 bis, VI; Laurent, XVI, No.
- rea dobânzilor în sarcina debitorului şi de
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 245;
428,
a face ca riscurile să fie în sarcina ere461; Alexandresco, VI, p. 368).

dejusor însă
jusorului nu

pe mcipal.

765).

(Dalioz,

22. Punerea

care

punerea în întârziere a fideare efect față cu debitorul

nu-şi

Rep.,

Obligations,

No.

în întârziere a creditorului

exercită. drepturile

sale,

are

de

ditorului.
26.

(Laurent, XVI, No. 249),

La

vânzare

de

mobile, caz prevăzut

(1370 c. civ. rom.),
a crediiorului aduce

vânzării.

(Laurent,

producte

sau

lueruri

de art, 1657 c. civ. fr.

punerea
de drept

XVI,

No.

27. A se vedea: art. 1079
vil cu notele respective,

în întârziere
rezoluţiunea

249).
din

codul

ci-

Art. 1082
— Debi.
torul este osândit, de se cuvine, la
plata
de daune-interese, sau pentru neexecuţia
obli
gaţi
unei
,
sau
pentru
întârzierea execuţiunei, cu toate că
nu este rea credință din
parte-i, afară numai dacă nu va justifică
că neexecutarea provine
din o cauză străină, care nu-i poate
îi imputată. (Civ. 998, 1069,
1156,

1169;

C.

com.

37,

63,

67,

84,

ÎI

21. Punerea în întârziere a debitorului
principal îşi produce efectul şi faţă de fi-

524;

Civ. Fr. 1147).
Test. fr. Art. 1147. — Le d&biteur
est condamn$, sil y a lieu, au
ment de dommages et intârâts, soit
ă raison de Vinexâcution de Vobligatio paieă raison du retard dans lex6cution,n, soit
toutes les fois qu'il ne justifie
linex&eution provient d'une cause
pas
que
Gtrangăre qui ne peut lui &tre impu
te, encore
qu'il n'y ait aneune mauvaise foi
de sa part,
Bibliografie

(continuare).

ALEXANDRESCO

D,, Observaţie sub Trib. Saint-Gi
rons (Ari&ge), 11 Ianuarie 1920,
1926, III, 109;
Pand.

Rom.

Buzovâan V. Gun, Discurs,
Dreptul 3/1926, Curier Jud.
5/1926;
lonesou SreLran, Notă sub
Cas. Î, 2556 din 19 Dec. 1924,
MarEEscU |. AMBROSIE, Votă
Pand. Rom. 1925, [, 185;
sub C. Apel Bucureşti s. ],
342 din 21 Noemvrie 192
Gen. 1926, No. 1416;
5, Jurispr,
Poeovrcr VioroR, Notă sub
Trib. Ilfov s. II c. c., 64 din
20 Ian. 1926, Pand. Rom.
1926, II, 177.
ALFABETIC

Doctrină,

(la doctrină),

Anulare1 5.
_
Apreciere suverană 10, 15,
Bună credință 14, 15.
Caz fortuit 18, 14, 16.
Convenţiune 20,

Culpă 11, 12, 49,
Daune
-interese
Daune-interese
satorii 2,
Daune-interese
3

Doi 14, 18-24.
Dovadă

1 urm,
compenmoratorii

12, 12, 14,

Forţă majoră 13, 14, 16.
Greşală 11, 12, 19,
Imposibilitate 44,
Intârziere 1, 2, 3, 12, 21,
eexecutare 4, 2, 4, 6,8

giv.

Obligaţie adevărată 7,
rejudiciu 8, 9, 10.
Prejudiciu eventual 9.
Prezumpţiuni 42,
Probă 12, 13, 14,

tru întârzierea exe
cutării. O întârzZiere în executare
constitue
e
şi adeseori ea face o 'neexecutare
ca executarea
1mposibilă sau

11, 12, 13,17, 18, 19,217

Rea credință 21.
erțe
persoane

16, 17,

1. Potrivit

dispoziţiunilor art
1147 ce.
în. (1082 e, civ.
i condamnat la pla rom.), debitorul poate
ta
de
daune-interese
atât pentru neexecuta
rea obligaţiunii, cât
ŞI pen

lombe,

XIV.

Obligations,

—

18 —

No.

Art.

nefolositoare.
o565 urm;; De (Ue(Dem
aao-

1147,

No.

1, 2;

Demante

mg

INDEX

Codul “civil
et

Colmet

DESPRE

EFECTELE

de Sanierre,

V, No. 64. bis, II;
No. 725; Laurent,
XVI, No. 251; Baudry et Barde, Obligations,

Dalloz,
1, No.

rand,

Râp., Obligations,

447, 450;

Planiol,

II, No.

222;

Josse-

II, No. 602; Alexandresco, VI, p. 339,

„540; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi
Al. Băicoianu,
ÎI, No. 726).
2. Prin daune compensatorii se înţeleg”
acele daune-interese care sunt datorite din
cauza neexecutării obligaţiei şi prin, daune
moratorii, se înțeleg acele daune-interese
datorite din cauza unei simple întârzieri

în executarea obligaţiei. (Demolombe, XXIV,

No. 565 urm.; Larombiăre, Obligations, Art.

1147, No. 1, 2; Demante et Colmet de San.
terre, V, No. 64 bis, IT; Dalloz, Râp., Obhgations, No. 723; Laurent, XVI, N, 251;
audry et Barde, Obligations, Î, No. 447,
450; Planiol, TI, No. 222; Josserand, II, No.
602; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi
Al. Băicoianu, II, No. 726).

3. Prin daune

moratorii

se înțeleg acele

daune-interese care sunt datorite din cauza
întârzierei în executarea obligaţiunei. (De-

molombe,
Barde,
II, No.

XXIV,

No.

566 urm;

Baudry

et

Obligations, I, No. 450; Josserand
602; Alexandresco, VI, p. 340, 54;

C. Hamangiu,

I. Rosetti-Bălănescu

XXIV,

No.

567;

Dailoz,

1]. De asemenea pentru ca debitorul să
poată fi condamnat la daune-interese, trebueşie ca neexecutarea să provie din faptul sau, fie din dolul, fie din greşala sa.

(Mourlon, II, No. 1142; Dalloz, Rep. Obligations, No. 735; Suppl., Obligations, No.

-267; Planiol, II, No. 230; Josserand, II, No.
607, 610; Alexandresco, VI, p. 34, 54; C.

Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu
coianu, II, No. 727).

şi Al. Băi-

12. Debitorul va trebui să dovedească
că neexecuiarea sau întârzierea în executare provine din o cauză străină care nu-i

poate

fi imputată,

prezumată

când

deoarece,

el

nu-și

greşeala

execută

este

obliga-

țiunea. (Demolombe, XXIV, No. 247; Îarombisre, Obligations, Art. 1147, No. 5 urm.;

Dalloz.

Rep.,

Obligations,

No.

735;

II, No.

727).

Huc,

VII, No. 145; Baudry et Barde, Obligations,
I, No. 466; Planiol, II, No. 241; Josserand,
II, No. 611; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă-

nescu

și Al.

13,

Băicoianu,

Astfel

dacă

neexecutarea

obligaţiu-

nii provine din un caz fortuit sau forță
majoră, debitorul va trebui să facă dovada.
(Dalloz, Rep, Obligations, No. 755).

14. Debiiorul nu poate să invoace buna

şi AL.

sa credinţă, pentru a se sustrage dela condamnarea la daune-interese, ci va trebui să
probeze că neexecutarea provine
din
o

Băicoianu, II, No. 726).
4, O executare proastă a obligaţiunii
poate da loc la daune-interese, deoarece
poate fi asimilată cu o meexecutare.. (De-

molombe,

Art, 1082

OBLIGAȚIUNILOR

cauză

Rep.

Obligations, No. 723),
i
5, Nu poate fi considerată ca o neexecutăre a obligaţiei, cererea de nulitate a

străină.

El nu

poate

de

asemenea,

să invoace imposibilitatea în care se găseşte de a-şi executa obligația, dacă această
imposibilitate este relativă numai la persoana sa. (Demolombe, XXIV, No. 548 urm.:
Larombitre, Obligations, Art. 1147, No. 6;

obligaţiei pentru motive fondate în drepi.
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 708).

Mourlon, II, No. 1142; Laurent, XVI, No.
256; Huc, VII, No. 142; Baudry et Barde,
Obligations, I, No. 454; Alexandresco, VI,

bligations, No. 724; Suppl, Obligations,
No. 215).
7. Peniru ca un pretins debitor să poată

b 15. Buna

6. Neexecutarea unei
obligaţiuni,
oricare ar fi obiectul ei, dă loc la condamnarea la daune-interese. (Dalloz, Râp., O-

fi

ca

condamnat

la daune-interese,

să existe

executarea

o adevărată

căreia să

trebueşte

obligaţiune,

la

poată fi constrâns

în

„546).

credinţă

a debitorului

va pu-

tea însă să lie luată în consideraţie
pentru
fixarea cuantumului daunelor. (Demo ombe,

XXIV, No. 548; Larombiăre,
Obligations,
Art. 1147, No. 7; Laurent, XVI, No. 256;
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 454;

mos juridic. (Dalloz, Rep. Obligations, No.

Alexandresco,

8. Pentru ca neexecutarea totală sau
parțială a unei obligaţiuni să poată da loc
la condamnarea debitorului la daune-interese, trebueşie în prim rând ca din această

narea la daune-interese, faptul unui _terţ
care nu poate fi imputai debitorului. (Dalloz, Rp., Obligations, No. 758).

prejudiciu

executarea unei obligaţiuni, care provine
din fapiul unui terţ peniru care €l răspunde. (Dalloz, R€p., Obigations, No. 738).
18. Dacă neexecutarea unei obligaţiuni

725),

neexecutare

să

fi rezuliat

un

pentru creditor, căci dacă nu exisiă prejudiciu nu este ce se repară. (Demolombe,
XXIV, No. 565; Mourlon,

IL; No.

1142; Lau-

rent, XVI, No. 279; Huc, VII, No.
Baudry et Barde, Obligations, IL, No.
Planiol,

II, No. 228;

Josserand,

II, No.

142;
452;

607,

608; Alexandresco, VI, p. 542, 543; C. Ha.
mangiu, Î, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico-

ianu,

Îi, No.

727).

9. Numai paguba efectivă iar nu şi cea
eventuală dă loc la acţiunea în daune-inte-

rese.

(Alexandresco,

VI,

p. 343).

10. Tribunalele vor apreciă în mod
veran existența şi întinderea pagubei.
lexandresco,

VI, p. 345).

-

su(A-

lui,

de

17.

o cauză

natură

a-l

Debitorul

provine

din

străină

sustrage

este

dela

,

debitorucondara-

răspunzător

dolul debitorului,

damnat la daune-interese.

el va

de

ne-

ai con-

(Dalloz, Râp., O-

bligations,

No.

19. In
obligaţiuni

cazul când neexecutarea unei
provine din dolul
debitorului,

734;

Josserand,

Alexandresco, VI, p. 545, 346).

dolul

va influenţa

numai

II, No.

asupra

604;

|

cuantu-

mului despăgubirii, el neputând constitui
în acest caz un principiu al dreptului la
reparaţie, deoarece debitorul răspunde şi
de simpla .sa greșală în. cazul când nu-şi

execută

—

VI, p. 346).

16. Constitue

19—

obligaţiunea.

(Demolombe,

XVI,

Art.

1083

DESPRE

EFECTELE

OBLIGAȚIUNILOR

No. 548; Larombitre, Oblisations, Art. 1447,
No. 7; Baudry et Barde, Obligations, I, No.

atunci

20. Debitorul nu poate stipula într'o
convenţiune că nu va răspunde de dolul său.
(Dalloz, Rp... Obligations, No. 734; Pla2].

][.

No.

Îxistă

254, 244).

dol

din

|

lui.

,

partea

în scopul

de

civil

a strica credito-

rului, nu-și execută
obligaţiunea
sau.
execută cu întârziere; de asemenea există
dol din partea debitorului atunci când nu
şi-a executat obligaţia din rea credinţă, cu
toate că nu a avui scopul să strice creditoru-

454,

niol.

când

Codul

debitorului,

(Dalloz,

lexandresco,

Rep,

Obligations,

No. 734; A-

346).

545,

p.

VI,

Art. 1083.
— Nu poate fi loc la daune-interese, când din o
forță majoră sau din un caz fortuit, debitorul a fost poprit de
a
da sau dea îace aceea la care se obligase, sau a făcut aceea
ce
îi era poprit. (Civ. 760, 1156, 1342, 1357, 1358, 1423, 1431,
1434,
1435, 1460, 1475, 1565 urm.,
594, 610; Civ. Fr. 1148).

; C. com. 425, 428, 492, 506,

1601

Tezi. fr. Art. 1148. — Il n'ya lieu ă aucuns dommages
et interâts lorsque,
par suite d'une foree majeure ou d'un cas fortuit, le dbiteur
a
Gt empâche de
donner ou de faire ce î quoiil 6tait oblige, ou a, fait
ce qui lui Gtait interdit.
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ALFABETIC

una în
nime și
juridic,
din art.
„din o
putată

(la doctrină).
Accident 4, 9, 13,
Acte de comandament
36, 37.
Actor 28,
Animal 34.
Apreciere
suverană
„25.
Boală 26, 28.

35,

15,

Căldură 9,

Caz fortuit 2—7, 9-11, 13,
17—24, 26, 35, 41, 42, 46,
Ceaţă 9,

Comerciant 44.
Convenţiune

Culpă 37, 40,

14, 16, 17, 24, 25, 27—38,
42—45, 47.
26.

Inundaţie

34,

26.

Nedibăcie 41.
i
Ninsoare
9, 26.
Ploae 9.
Prezumpţiune 23.
Probă 38—41,
Patere publică 35, 36, 37.

Răsboi 30,

Recurs 26.
Revoluţie 31.
Reziliere 43, 44,
Riscuri 17.

Termen

14, 43, 44, 45,

Termeni sacramentali 21.
Terţe
persoane 4, 32, 33.
Trăsnet 10, 26.
Vânt 9.

Vindere-cumpărare

1925, No. 164;

Jurispr.

14,

Doctrină,
1. Art. 1448 e. civ. fr. (1085 c. civ.
rom.),
constitue o repetare a dispoziţii
lor art. 1147
e. civ. fr. (1082 ce. civ. rom.),
încât poate fi
eliminat, (Baudry et B arde,
Obligations, i,
No. 455; Alexandresco, VII, p.
349, 346).
2. Expresiunile: „forţă majoră“ şi „caz
fortuit“ sunt adeseori întrebuinț
ate separat

—

Gen.

1926,

No.

1444,

loc de alta sau cumulativ ca sinose raporiă, din punct de vedere
la ideea cuprinsă
în expresiunea
1147 e. civ. fr. (1082 ce. civ. rom):
cauză străină care nu poate fi imdebitorului“.
(Demolombe.
XXIV,

No. 553; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, 1V, $ 308,
Force majeure,
uppl., Force majeure, No. 1; Huc, No. 1;
VII,
No. 145; Baudry et Barde, Obliga
|,
No. 455; Planiol, II, No. 231; Alexantions,
dresco,
VI, p.
p

9, 26.

Lucru ncinsufleţit
Mărfuri 14,
Marturi 39.

Moarte

18—27,

Curte de casaţie 25.
Cutremur
de pământ 26,
Daune-interese 42, 47.
Dificultate 12, 36, 47.
Dovadă 38—44,
Efecte 42.
Eliminare 1.
Exemple 26.
Fait du prince 35, 36, 37.
Forţă majoră 2—8, 10, 12,
Frig 9.
Furt 41.
Furtună

Greşală 37, 40.
Grevă 29.
Imposibilitate 13, 36.
Imprudenţă 13, 41.
Incendiu 26, 27, 4.
Ingheţ 9, 10, 2%.
Intârziere 17.
Intenţie 45.

Gen.

1995,

1925,

105; Dalloz,

nescu

Râp.,

547, C. Hamangiu,
[. Rosetii-Bălăşi Al. Băicoianu, [[, No. 706).

3. În codul civil, legiuitorul întrebuințează fără distineţiune, ambele expresiuni:
„lorța majoră“ şi „caz fortuit“.
lombe, XXIV, No. 353: Baudry et (DemoBarde,
Obligations, IL, No. 455; Planiol, i,
No.
„
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 231;
Al.
Băicoianu, I[, No. 706).
4,

Expresiunea:

„forţă

major

ă“ priveşte
faptele terţelor persoane care creeaz
ă un obstacol
de neînlăturat în executarea
obligațiunii lar expresiunea: „caz fortuit
'“ priveşte
accidentele

produse de o
inteligenţă. (Marcad, Art, forţă fizică fără
Hue, VII, No, 145; Comp.: 1148, No. 517;
Planiol, II, No.
231;
C. Hamaneiu, |.
i-Bălănescu şi
Al. Băicoianu, II,.No. Rosett
706).
5. După altă părere, cazul fortuit este
piedcea
derivând din elementele
interne
ale contractului, iar forţa major
ă este pie-

deca provocată de o cauză
ă și
străină de elementele contractuluiextern
. (Thaller

Droit

20 —

commercial,

No.

1198).

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

6. După a ireia părere, cazul fortuit este
o piedecă care nu provoacă decât o imposibilitate relativă de executare, adică o imposibilitate pe care debitorul, considerat în
el însuşi ca un bun proprietar ordinar nu
a putut s'o învingă, însă pe care o voinţă
mai. puternică ar fi putut-o înlătura; pe
când forţa majoră e o piedecă care provoacă imposibilitatea absolută de executare
fiindcă este neprevizibilă și nu se poate
înfrânge. (Colin et Capitant, II, p. 10).
7. După a patra părere, o cauză străină
care
împiedecă
executarea
obligaţiunii
poate fi considerată în acelaş timp ca un
caz fortuit şi ca o forţă majoră. după punctul de vedere sub care o privim: dacă o
considerăm din punctul de vedere al originii sale externe, adică a condiţiunii de
a fi sirâină de fapta debitorului, ea este un
caz fortuit; dacă însă o considerăm
din
punctul de vedere al naturii sale, care îi
dă caracterul unui obstacol de neînfrânt
și inevitabil, ea este o forță majoră. (Pla-

niol,
C.

Li, No.

231;

Hamangiu,

].

Băicoianu,

Josserand,

II,

No.

Roseiti-Bălănescu

614;

şi Al.

II, No. 706).

8. Forţa majoră consistă într'un element
superior voinţei individuale care nu poate

nici să-l previe nici să-l împiedece. (Dalloz, Bâp., Force majeure, No. 5, 8, 10;
Suppl., Force _majeure, No. 1; Comp.: Alexandresco, VI, p. 348).
9. Accidentele naturii, numai atunci constituese cazuri fortuite când sunt extraor-

dinare şi ies din mersul obişnuit al naturii,

iar nu şi atunci când sunt rezultatul cursului ordinar şi regulat al naturii cum sunt:
căldura, frigul, ploaea, ninsoarea, vântul,
îngheţul, ceață, revărsarea apelor, ete. (De-

molombe,

XXIV,

No.

554;

Dalloz,

Force
jeure,

majeure, No. 4; Suppl., Force
No. 4; Laurent, xvi, No. 257;

nescu

şi Al.

Rp.

maHuc,

VII, No. 145; Alexandresco, VI, p. 548,
549; Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti-BălăBăicoianu,

10. Cazurile

II,

fortuite

No.

care pot

707).

fi prevă-

zuie cum sunt: îngheţul, grindina, trăsnetul, etc., pot constitui cazuri de forţă majoră, dacă omul nu a putut să le prevadă
efectele. (Demolombe, XXIV, No. 554; Larombiere, Obligations,
Art.
1148,
No.
1
urm.: Dalloz, hâp., Force majeure, No. 3;
Laurent, XVI, No. 257; Alexandresco, VI,

p. 348, 549);
11. Nu
un

caz

orice

fortuit,

caz

neprevăzut

deoarece

din

faptul

constitue
că el a

fost neprevăzut pentru cel pe care l-a atins

nu rezultă, că el nu-l putea prevedea. (Dalloz, R€p., Force majeure, No. 3; Baudry et

Barde, Obligations,

[, No. 457).

12. Pentru ca debitorul
iorţa majoră ca o cauză
buește ca ea să formeze un
la executarea obligaţiunii

să poată invoca
de liberaţie, treobstacol absolut
iar nu să facă

executarea mai dificilă sau mai costisitoare.

(Demolombe, XXIV, No. 556; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 744; Suppl., Force majeure
No. 2, 15, 18; Obligations, No. 218; Lau-

rent, XVI, No.

265, 269; Huc, VII, No. 145;

Art. 1083

OBLIGAȚIUNILOR

Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 458;
Planiol, II, No. 232; Alexandreseo, VI, p.
551, nota 2, 354; C. Hamangiu, I. RosetiiBălănescu şi Al. Băicoianu, Îl, No. 707).
13. Nu poate fi considerat ca un
caz
fortuit de natură a constitui o cauză de
liberaţiune a debitorulul, chiar dacă
s'a
produs un eveniment natural, când imposibilitatea executării se datorește imprudenţei sau nedibăciei debitorului, comisă
înainte, în timpul sau după accident. (Demolombe, XXIV, No. 560; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 64 bis, |; Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308, nota 55, p. 104;
Dailoz, Râp., Suppl., Force majeure, No
5, 14; Laurent, XVI, No. 265; Huc, VII, No
145; Baudry et Barde, Obligations, I, No
460; Josserand, II, No. 615; Alexandresco

VI, p. 553, 355).

|

14. Astfel un comerciant care a vândut
cu termen nişte mărfuri
pe care nu le posedă, nu poate invoca frţa majoră care
l-a împiedecat de a le aduce la timp pentru
a le preda în termen. (Dalloz, Rep. Obli-

gations, No. 741).

15, Tribunalele vor apreciă, comparând
gravitatea
obsiacolului
şi cantitatea de
“energie pe care era obligat debitorul so
depue pentru prevenirea înlăturării efectelor obstacolului. (Huc, VII, No. 145).
16. În cazul când debitorul a provocat
pe drepi sau pe nedrept şi într'un chip mai
mult sau mai puțin direct, cazul de forţă
majoră, el nu are dreptul să-l invoace. (De-

molombe, XXIV, No. 557, 560; Larombiere
Obligations, Art. 1148, No. 21; Baudry et
Barde, Obligations, I, No. 462; Josserand,
II, No.

615; Alexandresco,

17. În cazul când

VI,

p. 353).

debitorul este pus

în

întârziere prin interpelare, în virtutea convenţiunii sau a legii, el nu poate invoca
_ forţa majoră sau cazurile foriuite, deoarece
riscurile sunt în sarcina sa. (Larombiăre

Obligations,

Art.

1148,

No.

22;

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 305, text şi nota 39, p.
104; Laurent, XVI,
No.
276;
Baudry
et
Barde, Obligations, I, No. 461; Planiol, II
-No. 233; Josserand, II, No. 615; Alexandresco, VI, p. 555; C. Hamangiu, I. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 708).

18. Debitorul

răspunde

de cazurile

for-

tuite când le-a luat asupra sa prin convențiune. (Demolombe, XV
No. 564; Dalloz
Rep. Force majeure, No. 36; Obligations
No. 759, 750; Suppl., Force majeure, No. 55;

Laurent,
p.
şi

XVI,

No.

277;

Alexandresco,

VI

356; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
Al. Băicoianu, ÎI, No. 708),

19.. Codul

civil permite

prin

mai

multe

articole şi în anumite materii ca debitorul
să ia asupra sa cazurile fortuite. (Demolombe, XXIV, No. 564; Laurent, XVI, No.
27; Baudry
463).

et

Barde,

Obligations,

20. Pentru ca
cazurile foriuite,

debitorul
trebueşte

(Planiol, II, No.
356, nota 2).

255;

1,

No.

să răspundă de
ca în conven-

țiune să se prevadă o dispoziţiune specială.
Alexandresco,

VI,

p

“Art, 1083

DESPRE

EFECTELE

21. Pentru ca debitorul să răspundă de
cazurile fortuite nu este necesar să se întrebuinţeze în convenţiune termeni sacramentali. (Demolombe, XXIV, No. 564; Troplong, Vente, [, No. 465: Aubry et Rau. ed

4-a, IV, S 308, text şi nota 37, p. 104; Dal-

loz,

Force
277:

Force

majeure,

Baudry

465;

sa

Rep.,

majeure,

.et Barde,

Alexandresco,

22.

prin

că
fi

3%:

Suppl.

Obligations,

VI,

No.

I, No.

p. 556, nota 2).

In cazul când debitorul a luai asupra

convenţiune

ceastă clauză nu
cazurilor fortuite

căror

No.

No. 55; Laurent, XVI,

cazurile

fortuite,

întâmplare

este

probabilă,

cu

toate

epoca şi locul realizării lor nu
precizat prin
calcule.
(Dalloz,

Force

majeure,

No.

I,

36;

No.

464).

Obligations,

a-

se întinde decât asupra
ordinare, adică acele a

Baudry

23. In unele cazuri însăşi
cazurile fortuite în sarcina
prin interpretarea prezumată

poate
Râp.

et Barde,

legea pune
debitorului,
a voinţei păr-

ților contractante. (Demolombe, XXIV, No.
564; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308, text
şi nota 58, p. 104 Laurent, XVI, No.
Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 275;
463:
amangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al.
Băicoianu, II, No. 708; Comp.:
Alexandresco, VI, p. 335, 356).

24. Tribunalele vor aprecia în mod
suveran, după faptele şi documentele
cauzei,
recunoscând şi constatând existenţa
cazu-

rilor fortuite şi de forță majoră.
Rep., Force majeure, No. 12; Suppl., (Dalloz,
Force

majeure, No. 55; Laurent, XVI,
No. 264;
Baudry et Barde, Obligations, 1,
No. 456;
Alexandresco, VI, p. 547; C.
Hamaneiu, I.

Rosetti Bălănescu

şi Al.

Băicoianu,

II, No.

25. Curtea de casaţie, are drepiul
să
aprecieze şi să verifice dacă faptele
constatate de instanţele de fond ca constituind
un caz de forță majoră au în adevăr
acest
caracter. (Dalloz, Râp., Force. majeure,
No.
12; Suppl., Force majeure, No. 26;
Baudry
et Barde, Obligations, I, No.
456).
26. Ca exemple de cazuri fortuite naturale se citează:
gheţul,
grindina,

inundația,

furtuna, ninsoarea, întrăsnetul,
incendiul,

cutremurul

de

pământ,

boala
moartea, etc. (Demolombe, XXIV,
No. 553;
Larombiăre, Obligations, Art.
1148, No. 5;

Laurent,
Baudry

Planioi,

XVI,

et

No,

237;

Barde,

II, No.

Huc,

Obligations,

231;

VII, No.
I,

Alexandresco,

No.

14:

VI,

455;

p
27. În unele cazuri, incendiul prezintă
caracterele unui eveniment de forță
majoră. (Aubry .et Rau, ed.
IV, $ 567,
nota 21, p, 484; Dalloz, Rep., 4-a,
No. 9; Suppl., Force majeure,Force majeure,
No. 7).
548, 549).

28.

Boala

unui

actor

caz de forţă majoră

poate

constitui

un

care să] scutească. de
a plăti daune-interese directorului
de teatru

entru faptul că nu-şi
execută
obligaţia
ce a juca, cauzându-i prin
aceasta un prejudiciu. (Dalloz, Rep.,
Thââtre,
No.
195
urm.).

29. Grevele pot constitui cazu
ri de forţă

—

OBLIGAȚIUNILOR

majoră.

Codul

(C. Hamangiu,

civil

|. Roseiti-Bălănescu

şi Al. Băicoianu, II, No. 707).
=
pot con30. Evenimentele de războia
stitui cazuri de forță majoră. Î aura
XVI, No. 259, 260; Huc, VII, No. 145; Planiol, II, No. 231; Alexandresco, VI, p. 350,

551;
Al.

C.

Hamangiu,

I. Rosetti-Bălănescu şi
707).

ÎI, No.

Băicoianu,

31. Revoluţiile,

răscoalele

sau

civil, pot constitui cazuri de
(Dalloz, Rep., Suppl.; Force

20; Laurent,
VI, p. 551).

XVI,

No.

războiul

forţă majoră.
majeure, No.

261;

Alexandresco,

32. Faptele unui terț care fac imposibilă
executarea obligaţiunii, constituese cazuri

de forță majoră. (Demolombe, XXIV, No.
558; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 508, eat
şi nota 55, p. 105; Laurent, XVI, No. 262;
Huc, VII, No. 145; Alexaudresco, YI, p.
351,

33.

352).

pentru

Dacă

ale

punzător,

|

însă acest terț, este o persoană

cărui

acte

faptele sale

debitorul

nu

pot

este răs-

constitui ca-

zuri de forță majoră. (Demolombe, XXIV,
No. 558; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308,
text
262;

şi nota 35,
Huc, VII,

p. 105:
No. 14;

p. 551, 359).
34.

Constitue

un

caz

Laurent, XVI,
Alexandreseo,

de

când împiedecarea executării
este cauzată de un animal sau

neînsufleţit, bine-înţeles dacă

forţă

No.
VI,

majoră

obligaţiunii
de un lucru

debitorul nu

este răspunzător de animal sau de lueru.
(Demolombe, XXIV, No. 559; Aubry et Rau, |

ed. 4-a, IV, $ 508, nota 34, p. 103; Alexandresco, VI, p. 353).

35. Actele de comandament
sau proibiţiunile puterii publice (fait du prince),

când
împiedecă
constituesc cazuri

joră.

(Demolombe,

executarea
obligaţiunii
fortuite şi de forță maXXIV,

No.

555;

Dalloz,

Râp., Force majeure, No. 5, 8; Obligations,
No. 747: Suppl., Force majeure, No. 9 urm.;
Obligations, No. 219; Laurent, XVI, No.
261: Huc, VII, No. 143; Baudry et
Barde,
Obligations, [, No. 45; Planiol, II; No.
251; Alexandresco, VI, p. 351).
36.

Peniru

ca

aceste

acie

să

constitue

cazuri de forţă majoră şi deci să aducă
liberarea debitorului, trebueşte ca ele să
aducă
tarea

o imposibilitate absolută în execuobligaţiei iar nu să-i facă executarea

mai dificilă sau mai oneroasă.
XXIV, No. 556; Dalloz, Rp.

(Demolombe,
Suppl, Force

majeure, No. î5; Laurent, XVI, No.
274;
Alexandresco, VI, p. 353).
37. De asemenea, pentru ca aceste acte
să constitue cazuri de forță majoră, treueşte ca ele să nu fi fost determinate de
greşeala debitorului. (Demolombe,
XXIV,
No. 557; Dalloz, Râp, Su
L, Force majeure, No. 14; Larombizre, Obilzati
one, Art.
1148,
tions,

No. 21; Baudry et Barde, ObligaÎ, No. 462; Alexandresco, VI,
p. 553).

38. Forţa

vedită

majoră

va

trebui

de acel care o invoacă.

să Fie do-

(Demoombe,

AXIV, No. 561; XĂVIII, No. 764; Larombi&re, Obligations, Art, 1148, No.
8, 18; Demantie et Colmet

de Santerre, V, No. 64 bis,

99—

.

„

Codul

civil

I; Troplong

DESPRE

Louage,

I, No. 222;

EFECTELE

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, IV, £ 508, text și nota 36,
p. 104; Dalloz, Bep., Force majeure, No.

14; Obligations, No. 746; Suppl., Force ma-

VI,

p.

356;

sotii Bălăncacu
707).

şi

C.

Al.

Hamangiu,

Băicoianu,

a putut

No.

VI, .p. 556; -C. Hamangiu,

707).

40. În

şi Al.

cazul

când

Băicoianu,

executarea

|.

II, No.

creditorul pretinde

că a existat o greşeală din partea debitorului, el va trebui s'o dovedească. (Demo-

iombe,

XXIV,

No. -561;

Larombiăre,

Obli-

gations, Art. 1148, No. 9, 19; Demanite et
Colmet de Santerre, V, No. 64 bis, |; Dalloz, Râp,, Suppl.. Force majeure, No. 28;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 508, text şi
nota 56, p. 104 Laurent, XVI, No. 278;
Huc, VII, No. 144; Baudry et Barde, Obli-

gations, Î, No. 466; Josserand, II, No. 646;
Alexandresco, VI, p. 557).

41, În cazurile de incendiu, de furi, etc.,
care pot constitui cazuri fortuite, deoarece
pot fi şi o consecinţă a imprudenţei debitorului, acesta va trebui să dovedească
evenimentul şi absenţa de prescală
din
artea sa. (Demolombe, XXIV,
No.
562;
L.arombitre, Obligations, Art. 1148, No. 10

urm.;

Laurent,

XVI,

No.

263;

Baudry

et

Barde, Obligations,
Î, No. 467).
42. Efectul principal şi constant al cazului fortuit sau de forță majoră care împiedecă executarea obligațiunei
sau
înlârzie executarea ei, este de a scuti pe debitor de obligaţia de a plăti daune-interese.

(Demolombe, XXIV, No. 252; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 721, 739; Suppl., Force
majeure,

No,

29;

Obligations,

No.

216;

Paudry et Barde, Obligations, I, No. 455;
Planiol, II, No. 234; Alexandresco, VI, p.
554).

43. Partea

interesată

care

are

dreptul

să se prevaleze de neexecutarea convenţiunii
la termen din cauză de forță majoră poate

cere

țiunii.

rezilierea 'pură

şi simplă

a conven-

(Dalloz, R6p., Suppl., Force majeure,

No. 29; Laurent,

XVI,

dresco, VI, p. 554).

44. Debitorul

care

No. 270;

a

să-și execute la termen,

fost

Alexan-

împiedecat

obligaţia din cauză

de forță majoră are drepiul să ceară rezilierea

contractului

şi nu

poate fi condam-

nat să execute obligaţia după ce va fi încetai forța majoră. (Dalloz, Rep., Force
majeure,

220).

No.

50;

Suppl.,

Obligations,

No.

45, Dacă însă intenţiunea părţilor nu
a fost de a face un punct esential din observarea termenului fixat şi când împiedecarea nu privea obiectul principalal o-

din

pricina

reclama

unui

caz

ceeace i sa

pro-

mis, nici nu poate reţine ceeace i s'a plătit.
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 740; Laurent,
XVI, No. 270; Alexandresco, VI, p. 554).
47. Debitorul nu poate fi constrâns la,

vorba de o chesţiune de fapt. (Baudry et
Wahl, Louage, I, No. 294, 527 urm.; A-

lexandresco,

fi executată

fortuit, nu poate

39. Dovada se va putea face prin orice
mijloace de probă, chiar prin martori, fiind

Roseiti-Bălănescu

(Dalloz, Rep., Suppl., Force majeure, No. 30,
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 455,
465; Alexandresco, VI, p. 555).
46. Debitorul unei obligaţiuni care nu

Î, Ro-

Ii,

bligaţunii, executarea obligaţiunii va putea fi cerută după ce a încetat obstacolul.

54; Laurent, XVI, No: 271; Huc, VII, No. 144;

jeure, No.
27;
Laurent, XVI,
No.
278;
XVIII, No. 520; Huc, VII, No. 144; Baudry
et Barde, Obligations, I, No. 466; Planiol,
II, No. 241; Josserand, II, No. 616; Alexan-

dresco,

Art, 1083

OBLIGAȚIUNILOR

|

obligaţiunii,

nici

să

fie

con-

damnat la plata de daune-interese, nu numai în cazul când forţa majoră a împiedecat cu
desăvârșire
executarea
obliga-

țiunii ci şi atunci când forța majoră a
lăcui executarea obligaţiunii mai dificilă
sau mai oneroasă. (Laurent, XVI, No. 272;
Baudry

ei Barde,

Obligations,

I, No.

459).

Jurisprudenţă.
(Continuare dela 1924 până la 1927).
I. În fapt:
prin care se

„în

Pe temeiul
unui contract
închiriază
un apartament

construcţie“,

dar

se stipulează

bene-

ficiul chiriașului de a locui un alt apartament al proprietarului şi similar cu cel închiriat, până la terminarea şi predarea acestuia din urmă, se porneşte acţiune de
către chiriaş, cerând ca proprietarul să-şi
execute contractul şi ca
consecință, să-i
pună la îndemână apartamentul ce forma

obiectul lui, iar în caz de întârziere daune
cominatorii.

In drept: Neputiinţa de a construi-la timp

apartamentul şi de a-l pune la dispoziţia
chiriaşului,
executând
astfel
contractul,
fiind datorită ordinului Primăriei Capitalei
care îi retrăgea proprietarului autorizaţia
de construcţie, acest fapt neprevăzut
şi
străin debitorului, constitue o forță majoră
(le fait du prince) şi, ca consecinţă responsabilitatea neexecutării obligaţiei încetează; şi chiar dacă culpa există, deci «

forță majoră nu s'ar putea invoca şi dovedi, acest singur element fără concursul
unui prejudiciu, nu justifică responsabi-

litatea şi exonorează
de daune pe debitor.
(C. A. Bucureşti [, dec, 512 din 21 Nov.
1925, Jurispr. Gen. 1926, No. 1416).

2. a) Cărăuşul,

în

caz

de accident

în-

tâmplat în cursul transportului, este responsabil „a priori“, în virtutea unei obligaţiuni contractuale şi nu poate fi libe:

rat

de

cazului

răspundere

decât

făcând

dovada

foriuit sau a greşelii călătorului;

b) Prescripţiunea prevăzută de art. 956
ec. com., nu este aplicabilă decât transportului de lucruri şi nu se poate întinde
și la transportul de persoane în care călătorul se conduce singur şi unde el este
şi călător şi destinatar şi nu presupune
nici o altă pază.

c) Din

1920,

spiritul

rezultă

că

legii

din

legiuitorul

2

Septemvrie

a vrut

să asi-

„Art.
gure

1084

DESPRE

situaţia

aceideni

după

celor

urma

cari

au

EFECTELE

suferit

vreun

64

din

războiului sau a mo- : Îl

. ștenitorilor lor, evident în cazul când acidentul sau mvartea sunt datorite unui fapt
de războiu iar au când accidentul a sur-

venit în timpul războiului;
care n'a putut

fi prevăzut,

20

Ianuarie

177).
3. Potrivit

dintre

părţi,

1926,

constitue

port de drept cu obligaţiuni
işi îndeplinise

nici

împiedecat je el şi care-l pune în imposibilitate absolută de a-şi îndeplini obliga
-țiunile sale.
.
Frin urmare, proba cu martori cerută

de C.F. BR. spre a învedera că trenut
care a suferit accidentul era supra-încărcat şi că nu se putea lua nici o dispo-

zijie pentru a se evita
aglomeraţia,
nu
este concludentă,
întrucât din asemenea
dovadă nu sar putea deduce
existenţa
forței majore în înţelesul juridic al auestei noţuni. (Trib. Iifov, S$. Ij, cc,

Pand.

convenţiunii

care

curentul era obligat,

d; lorja majoră. noţiune
esenţialment:
contractuală, este un fapt de voinţă al de-

bitorului,

OBLIGAŢIUNILOR

faţă de

obligaţiunea

Codul

civil

Rom.

1926,

„
sinalagmatice

un

singur

ra-

corelative, re-

intimatul care

de

a da 'păşu-

uat vitelor, să execute la rândul său obli-gaţia sa de a plăti preţul păşunatului.
Întrucât recurentul nu se conformase acestei. obligaţiuni, intimatul a fost în drept
să rețină vitele, astfel că paguba, pieirea
unora dintre ele, fără nici o culpă din

partea intimatului, nu putea să cadă decât

în sarcina recurentului ce se găsea în culpă,
în ce psiveşte executarea obligaţiei sale,
(Cas. I, 1647 din 24 Fevruarie 1926, Jur.

Rom. 15/1926).
4, A

1298,

se vedea: art. 977, nota 5 bis; art,

nota

1.

Art. 1084. — Daunele-interese, ce sunt debite creditorului,
cuprind în genere perderea ce a suferit și beneficiul de care a
fost lipsit, afară de excepțiunile și moditicaţiunile mai jos menţionate. (Civ. 1073, 1075, 1082, 1085,
405; C. com. 37, 67, 81, 84, 110,
579, 581, 594, 924; Civ. Fr. 1149).

1086, 1344; Pr. civ. 138, 140,
111, 119, 522, 524, 570, 577,

Tezt. fr. Art. 1149. — Les dommages

et intârâts dus au ertancier sont, en
sauf les excep-

genâral, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a 6t6 priv6,
tions et modifications' ci-aprăs.
Bibliografie
Banasca

A. EUGEN

și WAGNER

Curier Jud. 27/1926;
CERBAN Ar, Nofă sub C.

Lourss—Notă

Apel

8/1926; Notă sub C. Apel
1926, II, 165:
NIcoLEANU G. HiveoyrE,
Notă
Rom. 1925, II, 279;

Bucureşti

Bucureşti

sub

Trib.

Perir Eucen, Notă sub Cas. fe. reg. 1

Toncescu

(contiuuare).
sub

5. |,

s. 1, 290

Ilfov

Cas.

Il,

_1596 din 15 Octomvrie

290 din 6 Noemvrie
din

6

Noemvrie

s. 1 ce. c., 761

1935,

1925, Curier Jud.

1925,

din 24 Iunie

Pand.

Rom,

1925, Pand.

Dec. 1924, Jur. Gen. 1925, No. 1298;

V,, Notă sub Trib. Ilfov s. II, 615 din 6 Iulie 1925,
Rom. (935, II, 157;
VALIMĂRESCU Ar., Observaţie sub Cas. fr. 29 Martie 1926, Pand. Pand.
Rom. 1926, III, 160.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină),

Antreprenor 2,
Apreciere 7, 22, 23, 24.
Artist 2,
Bancher 10.
Beneficiu
1, 2, 4. 5, 6, 12.

Bună

credinţă 7.

Cambie 10.
Cheltueli 2.
Cuasi-delict 9.
Culpă 6, 8,15.
"Curte de casaţie 22, 23,
Daune cominatorii 16-24.
Daune-interese 1 urm.
Definiție 16,
Delict 3.
Despăgubiri in bani 14.
Dovadă 3, 11, 12, 24,
Ev:cţiune 13.
Furnituri 3,

Doctrină,

Greşeală 6, 8, 15.
Hotărire 95.
Intîrziere 15.
Ipotecă 26.
Lichidare 35,
Motivare 24..
Neexecutare.
1, 2, 3, 5,6,
8, 9, 10, 13.
Pierderea suferită 1, 2, 5,
6, 9.12.
i
Prejudiciu moral 9, 10.
Privilegiu 27.

Probă 3, 11, 12, 24,

Protest

1. Daunele-interese

se

compun,

în

prin-

cipiu, din două elemente: pierderea suferită de creditor și beneficiul de care a fost

lipsit creditorul prin neexecutarea

contrac-

tului. (Demolombe, XXIV, No. 575; Larombi&re, Obligations, Art. 1149, No. 1; Demante €t Colmet de Santerre, V, No. 65

bis, I; Aubry et Rau,
text şi nota 40, p. 105:

ed. 4-a, IV, $ 508,
Dalloz, Rep., Obli-

gations, No. 780; Suppl., Obligations, No
242; Laurent, XVI, No. 285; Huc, VII, No,
„145; Baudry et Barde, Obligations, 1,
No.
475; Planiol, II, No. 247; ] osserand, II,
626; Alexandresco, VI, p. 57; C. HamanNo.
-

10.

Recurs 22, 23.
Rezoluţiune 13.
Teatru 2.
Vindere-cumpărare 13,

—

94 —

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

giu, I. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu,
JI, No. 730).
2, Astfel, dacă un artist s'a angajat să
cânte

într'un

teatru

și

antreprenorul

a

fă-

cui cheltueli în vederea audiţiunei, artistul
care nu şi-a executat angajameniul va fi
obligai să plătească antreprenorului, pe
lângă cheltuelile făcute şi o. sumă care să

reprezinte beneficiul probabil ce ar fi avut
din audiţiune. (Demante et Colmet de Santerre,. V, No. 65 bis, I; Baudry et Barde,
Obligations, [, No. 475; Planiol, II, No. 247;

Josserand,

II,

No.

626;

Alexandresco,

VI,

p. 572; C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălăneseu
şi Al. Băicoianu, II, No. 750).
3. În contractele de furnituri, dacă debitorul nu-și
execută
angajamentul,
el
poate fi condamnat să plătească creditorului daune-interese, chiar dacă acesta nu
dovedeşte că a cumpărat alte mărfuri în
„locul celor cari nu i-au fost predate. (Laurent, XVI, No. 284).
4. Beneficiul de care a fost lipsit ere-

ditorul va fi acela pe care i l-ar fi produs

executarea obligaţiunii iar nu - acela pe
- care el ar fi sperat să-l realizeze. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 785).

5. Din dispoziţiunile art, 1149 e. civ. fr.

(1084 ce. civ. rom.), rezultă că daunele-interese nu poi întrece pierderea suferită şi

beneficiul de care

a fost lipsit creditorul

prin
contraciului.
(Dalloz
neexecuiarea
ReEp., Suppl., Obligations, No. 245; Planiol
II, No. 247; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 755).
6. In cazul când creditorul a comis oarecare greşeală, daunele-interese pot fi mai

mici decât

cuantumul

pierderii

suferite

beneficiului de care a fost lipsit
executarea contractului. (Dalioz,

şi

prin neR6p., O-

bligations, No. 782; Suppl., Obligations,
No. 244; Laurent, XVI, NS, 294).
7. În aprecierea daunelor-interese se va
lua în consideraţie dacă debitorul a fost

sau

nu

de

Obiigations,

bună

No.

No. 246).

credință.

789;

Suppl.,

(Dalloz,

Râp.

Obligations.
:

8. Pentru ca daunele-interese să poată
fi acordate trebueşte ca neexecutarea contractului să provie din faptul debitorului.
(Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

265; C. Hamangiu,
Al. Băicoianu,

Responsabilite,

]. Rosetti-Bălănescu

1, No.

727).

No.

şi

o

9. Prejudiciul moral, după părerea dominantă, nu poate da loc la condamnarea

la daune-interese în caz de neexecutarea
unei obligaţiuni convenţionale,
ci numai
atunci când -el rezultă dintr'un delict sau

quasi-delici.

(Laurent,

VII, No. 147; Baudry

XVI,

No. 281;

Huc,

et Barde, Obligations,

1, No. 480, 481; Alexandresco, VI, p. 544,
574, 3575; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu

şi Al. Băicoianu,
niol, II, No. 252;

0. Dacă

Il, No. 727: Contra: PlaJosserand, II, No. 629).

însă din neexecutarea unei ov-

bligaţiuni, rezultă un prejudiciu moral care
aduce în mod indirect o daună materială,
debitorul va putea fi condamnat la plata
de daune-interese. Astfel, dacă un bancher

95

Art. 1084

OBLIGAȚIUNILOR

“nu plăteşte la timp o cambie emisă de un
comerciant, deși acesta îi dăduse fondurile
necesare şi această cambie se protestează,
„bancherul va fi obligat să plătească comer. ciantului daunele-materiale
ce i sar
fi
cauzai prin atingerea consideraţiunei sale
comerciale. (Laurent, XVI, No. 281; Huc,

VII, No. 147; Baudry et Barde, Obligatious,.

I.sNo. 480 urm.; Alexandresco, VI, p. 344).
11, Dovada prejudiciului, care este baza
cererii de daune-interese, va fi. făcută de
creditorul ce-l invoacă. (Duranton, X, No.
471; Mass6
et Verg6 sur Zachariae, III,
$_ 550, nota 1, p. 401; Laurent, XVI, No.
280; Huc, VII, No. 142; Baudry et Barde,

Obligations, Î, No, 453; Planiol, II, No. 229;

Josserand, II, No. 609; Alexandresco, VI,
p._ 544, 545, 573; C. Hamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 728).

12. De asemenea

creditorul va fi obligat

să dovedească pierderea suferită şi beneficiul de care a fost lipsit. (Dalloz, Rep. Oblisations, No. 781; Laurent, XVI, No. 283;

Baudry et Barde, Obligations, I, No. 476:
Alexandresco, VI, p. 575).
13. Cumpărătorul are dreptul să ceară

daune-interese în caz de evicțiune sau de
rezoluțiune a vânzării pentru
nepredarea lucrului cumpărat; dacă
ela plătit
preţul, restituirea lui nu intră în daunele-

interese,

(Dalloz,

Rep.,

Obligations,

786).

|

No.

14. Legea nu cere ca daunele-interese să
fie totdeauna alocate sub formă de indemnitate pecuniară, cu toate că ele sunt alocate în general sub această formă. (Aubry

et: Rau,
Rep.,

ed. 4-a, IV, $ 508, p: 108;

Suppl.

ei Barde,

Obligations;

Obligations,

o.

I, No.

252;

Dalluz,

449;

Baudry

Comp.

Contra: Pianiol, II, No. 224; C. Hamangiu,
1. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, II,

No. 728).

|

15. In caz de neexecutarea unei convenţiuni sau de simplă întârziere, tribunalele poi ordona ca lucrurile care fac obiectul convenţiunii să rămâie, în socoteala
părţii care 6 în culpă sau în întârziere
cu sarcina de a plăti celeilalte părți valoarea lor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308,
iext şi nota 52, p. 108).

16. „On appelle „astreinte“, une condam-

nation păcuniaire prononcâe ă raison de
tant par jour de retard (ou par toute autre
unite de temps approprice aux circonstances) et destine ă obtenir du debiteur Pex6-

„eution d'une obligation de faire par la me-

nace d'une peine considerable, susceptible
de grossir indâfiniment“, (Planiol, Il, No.

208; Comp.: Josserand, II, No. 594).
17. Cu toate că în această definiţie

se vorbeşte numai de obligaţiile de -a face,
totuşi această constrângere se poate aplica
şi la obligaţiile de a da, în cazul când
debitorul refuză predarea unui obiect.
Aceste daune cari constituesc un sistem
jurisprudenţial de constrângere în scop de

a

face

sa

pe

obligat

debitor

iar

nu

să

de

execute

a repara

aceea

vreun

ce

pre-

judiciu cauzai creditorului, nu pot fi acor
——

-

1084

date

în

DESPRE

cazul

bitorului
deoarece,

când

obiectul

consistă într'o
creditorul poate

de hotărîre de condamnare
executării silite prevăzute

EFECTELE

prestaţiei

men,

de-

sumă de bani,
executa o astfel

mează

daunele comi-

urmează a fi pronunţate de judecători
cu
efect din momentul pronunțării hotărîrilor

lor iar nu cu efect retroactiv dela
data
introducţiunii acțiunii prin care se
cer aceste daune, iar în cazul când
debitorul
se găseşie în imposibilitate, prin
forţa lucrurilor, de a-şi execuia de îndată
obligaţia, sa, i se acordă prin hotărîre
un.ter-

755,

779,

797;

Suvppl..

Obli-

şi

Al

Băicoianu,
N

II,

No.
,

Alexandresco,

vi,

p. 371).

câtimei

daunelor,

în cazul contrar hotărîrea lor este casabilă,
fiind nemotivată.
(Alexandresco, VI, p.
571).

:

25. Condamnarea la plata de dauneinterese trebuește să fie formală şi lichidată prin hotărîrea de condamnare. (Dal-

loz, Rep., Obligations, No. 808, 809; Suppl.
Oplieations, No. 256; Alexandreseo, VI, p.
575).

26. Dacă prin obligaţiunea primitivă s'a

constituit.

fi întinsă
Rep...

o ipotecă,

şi la

Obligations,

această

ipotecă

daunele-interese.
No.

722;

Suppl.

poate

(Dalloz,
Obliga-

tions, No. 258).
27. Privilegiile constituite pentru creanţa
principală

nu

se pot

întinde

la

daunele-

interese, deoarece privilegiile sunt de drepi
strict. (Dalloz, Rep, Obligations, No. 775).
-28.-A se vedea: art. 1082 din codul ci-

să stabilească în mod definitiv cuantumul
pagubelor rezultate din neexecutare,
să revie asupra primei hotărîri, fie
pentru a
mări suma totală a condamnaţiunii,
în cazul când prima condamnare nu
a dat rezultatul

sunt

No.

(Demo-

Cp. Obli-

tribunalele vor trebui să arate “elementele
pe cari îşi întemeiază aprecierea lor, căci

fi scăzute cu to-

cominatorii

prin

No. 597; Dalloz,

24. În determinarea

(Planiol, 1, No.

daunele

lege.

489;

el poate invoca o scuză
conformat ordinului dat,

de constrângere
a debitorulu:
să-şi execute obligaţia sa, ele

sau

această chestiune nu a fost regulată

convenţiune

iar nu şi baza lor, (Demolombe, XXIV, No.
597; Baudry et Barde, Obligations, 1, No

895, 1250,
II, No. 207-212; Esmein, „Lorigine
et la
logique de la jurisprudence en
d'asireintes“, Revue îrimestrielle de matitre
civil, An. Il, 1905, p. 5-53; Josserand,droit
0. 594 urm.; M. Cantacuzino, Elemente II,
de
drept civil, No. 534, p. 447,
448;
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al.-C. HaBăicoianu, II, No. 750 urm;
N. Georgean,
Studii Juridice, I,. p. 40, 41).
20. Condamnarea la daune cominatorii
nu este definitivă, ci provizorie, judecătorii
având dreptul ca atunci când sunt chemaţi

21. Întrucât

|
su-

cipiilor stabilite de ari. 1149—1151 e, civ.
îr. (1084—1086 e. civ, rom.), căci în cazul
contrar hotărîrea lor este casabilă, deoarece
ele trebuese să determine câtimea daunelor

căamina, după expirarea irmenului, dacă
debitorul a coniravenit ordinului dai,
care caz daunele se menţin sau chiar în
se

un mijloc
peniru ca

în mod

23. Tribunalele, în privinţa aprecierii
daunelor, vor trebui să se conforme prin-

de constrângere, rezervându-se insianţelor de judecată dreptul de
a putea

41, 42: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu
şi Al, Băicoianu, ÎI, No, 751).

aprecia

prin

setti-Bălănescu
730). .

19. Jurisprudenţa, aproape în unanimi.
tate, şi o mică parte din doctrină, admit
cundamnarea. la daune corminatorii ca
un
mijloc

aşteptat, fie pentru a reduce această sumă în cazul când o găsesc
rată. (N. Georgean, Studii Juridice, exage1, p.

cominatorii,

gations, No, 214, 241, 250;
Baudry
et
Barde, Obligations, 1, No. 489; Alexandresco, VI, p. 571; C. Hamangiu, IL. Ro-

189: VI, p. 3535).

tui sau micșorate.

dela care ur-

a se admite
lor, în cazul

gations,

Hluc, VIL, No. 136, 145; Baudry et Barde,
Obligations, I, No. 479; Colin et Capitant,
II, p. 32; D. Alexandresco, II, p. 425, 188,

pot

daunele

este cazul
cuantumul

lombe, XXIV,

ed. 5-a, IV, $ 299, text și note 42p. 64-67; Laurent, XVI, No. 301;

caz daunele

calcula

de casaţie, dacă
daune-interese şi

când

Vrovizorie, tribunalele neputând reveni asupra deciziilor lor în afară de dispoziţiile
legii. (Demolombe, XXIV, No. 496; Aubry

în care

se

veran, fără a putea fi cenzurate de Curtea

natorii ca mijloc de constrângere, deoarece
pronunțându-se aceste
daune,
tribunalul
recurge la o cale de executare nestabilită
ue lege, și, afară de acestea, o condamnare
la daune trebue să fie definitivă iar nu

po majora, sau
valabilă sau Sa

a

Juridice, 1, p. 42).
22. Tribunalele vor

nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 751).
18. Majoritatea docirinei şi o mică parie

et Rau,
ter, 16,

apreciat de judecători,

civil

dacă nici dela acea dată debitorul nu-şi
execută obligaţia sa. (N. Georgean. Studii

prin miiloacele
de procedura

civilă. (N. Georgean, Studii Juridice, |, p.
40; Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă.
dim jurisprudență nu admit

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

vil cu

notele

respective.

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

1924

până

la 1927).

1. În conformitate

cu disp. art. 460 c.
despăgubirile datorite de către asigurător pentru daunele suferite de asigurat, se determină întotdeauna după valoarea. lucrurilor asigurate din momen
tul
sinistrului, valoare. care în afară
de
ca. zul când a fost precedată de o preţuire
făcută” prin experți aleşi de ambel
e părţi,
poate să fie stabilită prin toate mijloa
cele
com.,

“de probă admise de lege.
Potrivit însă art, 468 e, com.,

cuantumul

daunelor produse de incendiul unei clădiri,
se determină prin comparaţiunea valorii ce
clădirea o area înainte de sinistru cu aceea

6
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Art.

Codul civil

DESPRE

EFECTELE

pe care o are după degradarea ei prin
incendiu.
In speţă, fiind vorba de asigurarea unei
clădiri contra incendiului și întrucât nu rezultă din hotăririle instanţelor de fond
că
imobilul a fost asigurat pentru un preț
maxim care să fi fost stabilit în prealabil
Prin experţi aleşi de ambele părți, instan
țele de fond au fost în drept ca pe
baza
expertizei ordonate să aprecieze valoar
ea

clădirii

sinistrate

prin

comparaţia

din momentul reconstruirii lui, întrucât locatarul nu poate constrânge pe locatar a-i
reconstitui imobilul incendiat, ei numai a
cere o indemnizare echivalentă cu prejudiciul ce a încercat în momentul sinistrulua.
Deci în speță, nici Societatea pârită nu

poate

valutei,

fiindcă

locatarul

după

a da,-care se rezolvă prin daune-interese.
(C. A. Bucureşti s. [, decis, civ. 290 din
6 Noemvrie 1925, Pand. Rom. 1926, III, 55,

dintre

Pand.

Rom.

8/1926).

1926,

II,

165,

Curier

Jud.

4. Nepredarea la timp a unor cărţi luate
spre tipărire, expune pe tipograf la daune.
Cuantumul daunelor se evaluiază scăzându-se rabatul acordat librarilor pentru revindere. (Cas. Î, 5418 din 11 Noemvrie 1925;

Pand.

49).

Săpt. 10/1926,

Pand.

Rom.

1926, III,

5. Sunt inadmisibile, ca prematur cerute,
daunele pretinse de un cumpărător,
de
drepturi succesorale, mai înainte de a îi
fost evins în drepturile ce a cumpărat.

asiguratului;

(Trib.

2/1926).

Muscel,

21 Noemvyrie

6. Cel ce contractează

1935, Dreptui

facerea unor

lu-

crări supuse unei prealabile autorizări și e
de bună credință, are drept să ceară daune
dacă pariea interesată nu aduce la tim
autorizaţia autorităţii respective. (Cas. II,
1577 din 25 Noemvrie 1925, Pand. Săpt.

12/1926).

7. Dacă pe de o parte recurentul nu
atacă în recurs constatarea
instanţei de
fond că, dânsul nu a făcut nici o obiecțiune, asupra cuantumului daunelor cerute
de intimat, iar”pe de altă parte această instanţă constată că, intimatul a suferit prejudicii corespunzătoare cuantumului fixat
de dânsul, soluțiunea instanţei de fond cu
privire la daune este bine dată. (Cas. 1,
dec. 88 din 11 lanuarie 1926, Jur. Gen. 1923
No. 833).
8. Comite o omisiune esenţială instanța
de fond atunci când, în materie de daune
provenite dinirun accident C. F. R.
nu

3. Potrivit art. 1084 cod. civ. daunele înterese

datorite creditorului cuprind în genere pierderea ce acesta a suferit şi benefi
-

ciul de care a fost lipsit, în speţă, proprietarul are dreptul la pierderea încercată,
„damnum emergens“ şi la beneficiul de

care a fost lipsit, „lucrum cessans“,
Este necontestat însă, că obligaţiunea
chiriașului nu este aceea de a face, adică
a reconstitui imobilul distrus de incend
iu,

ci aceea de a da o despăgubire potrivit regulelo
r prevăzute
să pună pe

daune

denu
debitorul unei obligaţiuni de a face, ci este
de

În speţă, chiar dacă Societatea asigur
toare ar fi stipulat în poliţa de asigur ăare
— astfel după cum susține — că nu
se obligă să plătească dobânzi în caz
de_lichidare pe calea justiţiei, totuşi întruc
Tribunalul constată în sarcina sa proced ât
eul
abuziv şi reâua credinţă ce puse
în obligațiunea de a lichida suma datorită, a
fost
în drept să acorde intimatei daune-interese, sub forma dobânzilor legale.
(Cas.
III, dec. 159%,
din
15 Octomvrie
1925,
Curier Jud. 27/1926).
|
|

care

fi obligată a plăti

precierea

Valoarea anterioară şi cea ulterioară
de
incendiu şi să stabilească astfel dauna suferită. (Cas. III, dec. 4395 din 15 Octomvrie
1925, Curier Jud. 27/1926),
2. Deşi părţile pot stipula prin _poliţa
de asigurare, că asigurătorul să nu plătea
scă
dobânzi la sumele datorite până la a
lor
lichidare şi plată, totuşi această stipulaţiune
nu poate împiedeca acordarea de dauneinterese atunci când instanţa de fond constată o procedare abuzivă şi de rea
cre-

dință din partea

Art. 1085

OBLIGAȚIUNILOR

de art. 1084 codul civil şi

proprietar în măsură să
reconstruiască imobilul distrus în starea
în
care se afla în momentul incendiului.

constată culpa prepuşilor direcţiei C. F. R.

şi nu arată elementele în virtutea cărora
apreciază cuantumul acestor daune. (Cas.
. IL, 140 din 12 Ianuarie 1926, Pand. Săpi.

Prin urmare, locatarul nu poate fi responsabil decât de valoarea imobilului
din

inomentul când a avut loc incendiul, iar nu

28/1926).

Art. 1085. — Debitorul nu răspunde decât de daunele-in
terese
sau cari au putut îi prevăzute la facerea
contractului, când neîndeplinirea obligaţiunei nu provin
e din dolul
Cari au îost prevăzute,

său.

(Civ.

960,

1086,

1344—1346,

1357;

Civ.

Fr.

1150).
Text. fr. Art. 1150. — Le debiteur n'est tenu que des dommages et
intârâts
qui ont 6t6 prâvus ou qu'on a pu prâvoir lors du contrat, lorsque
par son dol que

l'obligation n'est point exccutee.
Bibliogratie

ce n'est point

(continuare).

Perir Evcen, Notă sub Cas. fr. reg. 1 Dee. 1924, Jur.
Gen. 1925, No. 129%;
_
_
Toxoescu V., Notă sub Trib. Ilfov s. III, 615 din 6 Iutie
1925, Pand. Rom. 1925, II, 157.
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Art.

1085

DESPRE
INDEX

EFECTELE

1150,

ALFABETIC

(la doctrină).
Apreciere suverană6,
Bună
credinţă 1,5,8,9,

11, 12,

Cuasi-delict 12,
Culpă +
Daune-interese

Daune

interese

1 urm,

neprevă-

zute 3, 6-9, 12,
Delicte 12,
Evicţiune

10.

No. 247;
VII, No.

1, No.

le-ar

Obligations,

No. 789;

Suppi, Obligations, No. 240; Laurent, AVI,
No. 286; Huc, VII, No. 147;
Baudry
et

Barde, Obligations, [, No. 485; Planiol, 11,
No. 250; Alexandresco, VI, p. 377).
2, Există dol în sensul prevăzut de ari.

1150 c, civ. fr. (1085 ce. civ. rom.), când
partea a lucrat cu rea credinţă, când intenţia sa a fost culpabilă cunoscând şi pre.
văzând dauna pe care o cauza.
(Demolombe, XXIV, No. 604; Larombitre, Obli.

gations, Ar. 1150, No.

13; Dalloz, Râp., O-

bligations, No. 792; Huc, VIL, No. 150; Bau.
dry et Barde. Obligations, 1, No. 106, 485;

Planiol,

550,

nota

II, No.
1).

3. Potrivit

249;

Alexandresco,

dispoziţiunilor

art.

VI, p.

1150

e
civ. fr. (1085 c. civ. rom.), în cazul
cână
debitorul este de rea credinţă, răspunde

chiar de daunele-interese pe care nu le putea prevedea la încheierea contractului.

(Demolombe, XXIV, No. 598, 599;
Larombiere, Obligations, Art. 1150, No. 15;
Au-

bry et Rau, ed. 4-a, IV, & 508, texi şi
42, p. 106; Dalloz, Râp,, Obligatious, nota
No.
792; Suppl., Obligations, No. 248; Laurent,
XVI, No. 295, 296; Hue, VII, No. 150; Bau-

dry et Barde, Obligaiions, I, No. 487;
Josserand, II, No. 633; Alexandresco,
VI, p.

580; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălăneseu
Al. Băicoianu, ÎI, No. 731),

şi

4. Greșelile şi neglijenţele mari sunt
asimilate cu dolul. (Dalloz, Râp.. Obligations,

No. 792).

5. Când debitorul este de rea credinţă,
responsabilitatea sa care decurge
din
executarea obligaţiunii, este o urmare nedirectă și necesară a fraudei şi nu
decurge,

ca atunci când este de bună
o clauză

tacită şi prezumată.

credinţă, din
(Demolombe,

XXIV, No. 59%; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 66 bis, |; Laurent,
No.
295; Huc, VII, No, 150; Baudry etXVI,Barde,
Obligations, |, No. 487).
6. Lribunalele vor aprecia în mod suveran
nu

să

dacă daunele-interese au putut
sau
fie prevăzute.
(Demolombe, XXIV,

No. 579 urm.; Larombiere, Obligations,
Art.

No.

790;

urm,;

bis,

et Colmet de

II;

Suppl.,

Dalloz,

R&.

Obligations,

Alexandresco,

contractante

au putut

fi

putut

In

cazul

creditorului.

1, Dispoziţiunile art. 1150
c, civ.
îr.
(1085 c. civ. rom.), când debitorul este de
bună credinţă, sunt bazate pe interpretarea
voinţei părților contractante, (Demdlombe,
XXIV, No. 578; Mouron, îl, No. 1147; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 63

Rep.,

nu

Demante
66

să

prevadă

VI, p. 377,

suni

presupuse

decât

daunele-

interese pe care creditorul le-ar fi putut
suleri din cauza lucrului iar nu şi pe acele pe care ncexecutarea
convenţiunii

Doctrină,

bis, 1; Dalloz,

455

7. Părţile
că

10.

No.

civil

Laurent, XVI, No. 286 urm; Huc,
147; Baudry et Barde, Obligations,

578, 579).

11.

Vindere-cumpărare

V,

Obligations,

Fraudă 2, 4,5,
Greşală 4.
Intenţiune 1, 2.
Intrepretare 1.
Neexecutare î urm.
Negligenţă 4,
Prezunpţiune f, 7.
Rea credinţă 2, 3, 5.

Codul

No. 2 urm.;

Santerre,

Reducţiune

Dol 2, 4,3.

OBLIGAȚIUNILOR

790).
8.

cauza

celorlalte

bunuri

ale

(Dalioz, Rep., Obligations, No.
când

debitorul

este de bună

credinţă, după o părere, el nu poate fi
obligat să plătească cu titlu de dauneinterese o sumă mai mare decât acea
pe
care părţile contractante au putut so
prevadă la încheierea contractului, pentru cazul când acesta nu ar fi executat. (Aubry

et Rau,
Colin

et

ed. 4-a, IV, $ 308, nota 41, p. 1%;
Capitant,

ÎI,

p.

25;

Comp.:

C.
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No, 73540).
a
9. După altă părere dominantă, când
debitorul este de bună credinţă, el poate
Îi obligat să plătească „cu titlu de daune-

interese, o sumă superioară celei pe care
părţile contractanie au putut s'o prevad
ă
la încheierea
contractului, pentru
cazul

când acesta nu ar fi executat deoarece art.

1150 c. civ. fr. (1085 c. civ, rom.), priveşt
e
numai cauza daunelor-interese iar nu
şi
cuantumul lor și dauna trebueșşte repara
tă
în întregime oricare ar fi cuantumul
ei.

(Demolombe, XXIV, No. 591 urm.; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 66 bis, III;
Dalioz, Rep.. Suppl., Obligations, No. 246;
Laurent, XVI, No. 289 urm,; Huc, VII, No.
148; Baudry et Barde, Obligations, I,
456; Alexandresco, VI, p. 376, nota 1). No.
10, In această de a doua părere, se
cide că dispoziţiunile art. 1655 e. 'civ. defr.
(1544 c. civ. rom.), pentru evaluarea
nelor-interese în caz de evicțiune în daumaterie de vânzare, cuprinde aplicaţiunea
unui principiu general care trebueşte întins
la
595:

orice materie. (Demolombe,
Laurent, XVI,
No.
289;

XXIV,
Baudr

No.

y
et
Barde, Obligations, I, No. 486).
Li. Debitorul de bună credinţă
obligat să, plătească daunele-interese este
pentru
cauzele prevăzute, în întregime şi iribun
alele nu au dreptul să le reducă. chiar
dacă
li s'ar părea că sunt excesive. (Demolombe
,

XXIV, No. 594; Larombi&re,
Obligations,
Art. 1150, No. 10; Demanie et Colmet de

Santerre, V, No. 66 bis, IV; Laurent,

XVI,
No. 290, 291; Huc, VII, No. 148; Baudr
y.
et Barde, Obligations, Î, No. 486; Contra:
Pothier, Obligations, No. 164).
12. Dispoziţiunile art. 1150 c, civ. fr.
(1085 ce. civ. rom.), nu-şi găseşte aplicaţiunea la delicte şi quasi-delicte, așa încât

autorul unui delict sau quasi-delict, chiar
de bună credință, va plăti și daunele ne-

—2%8-

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

Art.

OBLIGAȚIUNILOR

prevăzute, deoarece irebueşte să repare întreaga
daună.
(Larombiăre,
Obligations,
Art, 1150, No. 14; Alexandresco, VI, p. 377,
382).

1086-1087

„ Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

]. A se vedea:

1924 până

la 1927). |

art. 977, nota 5 bis.

Art. 1086. — Chiar în cazul când
neexecutarea obligaţiunei
rezultă din dolul debitorului, daunele-interese nu trebue să cuprindă decât aceea ce este o consecință directă și necesară a

neexecutărei
Text.
resulte du
Legard de
que ce qui

obligațiunei.

(Civ.

960,

1356;

Civ.

Fr.

1151).

fr. Art. 1151, — Dans le cas mâme ou Linexâcution de la convention
dol du d&biteur, les dommages et interâts ne doivent comprendre,
ă
la, perte 6prouvâe par le erâancier et du gain dont il a 6t6 prive,
est une suite immediate et directe de l'inex6eution de la convention.
Doctrină.

civ.

1085,

1. Poirivii
fr. (1086

dispoziţunilor art.
ce. civ. rom.), chiar

când neexecutarea

11514
ce.
în cazul

obligaţiunii rezultă din

dolul debitorului, el nu răspunde decât de
urmările directe şi necesare ale neexecutării
obligațiunii iar nu de urmările îndepărtate
şi pur ocazionale. (Demolombe, XXIV, No.
599 urm.; Larombire,
Obligations,
Art.
1151, No.1, 2; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 67 bis, IL; Aubry et Rau. ed.
4-a, IV, £ 508, text şi nota 43, p. 106; Dalloz, Rsp., Obligations, No. 792; Suppl., Obiigations, No. 248, 249; Laurent, XVI, No.
296, 297; [Huc, VII, No. 150; Baudry et:
Barde, Obligsations, I, No. 488; Josserand,
II, No. 630; Alexandresco, VI, p. 581: C.
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi-

coianu, II, No. 751).

2. Astfel, în caz de vânzarea unui anima! infectat de un viciu redhibitoriu, vânzătorul de rea credință răspunde nu numai de pierderea acestui animal, ci şi de
pierderea altor animale care s'au infectat
de boală dela animalul vândut deoarece această daună este o consecință directă şi
necesară a greșelii vânzătorului. (Pothier,
Obligations, II, No. 167; Dalloz, Râp., O-

bligations, No. 792; Josserand, II, No. 630:
Alexandresco, VI, p. 381: C. Hamangiu, i.
Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No.
731).

3, Dacă însă din cauza pieirei animalului vândut, cumpărătorul nu a putut

să-şi cultive terenul, paguba nu o va suporia vânzătorul deoarece este o consecință indirectă şi depărtată a faptului vâuzătorului. (Josserand, II, No. 630; Alexandresco, VI, p. 581; C. Hamangiu, |. RosettiBălănescu şi AL. Băicoianu, I|, No. 731).

4. Debitorul nu răspunde de urmările
îndepăriate şi necesare ale dolului. Astfel
debitorui nu răspunde dacă creditorul sa
sinucis din cauză căa fost ruinat de urmăririle ce s'au efectuat contra sa. (Demante et Colmet de Santerre, V. No. 67
:
Ă
bis, ]).

5. În caz de delici sau quasi-delict dau-

mele-interese se calculează după prejudiciul, chiar neprevăzut, care este urmarea
necesară a faptului dăunător iar nu după
ceeace delicventul-a putut să prevadă. (Larembicre, Obligations, Art. 1150, No.
14,
Art, 1151, No. 4; Dalloz, Rep., Obligations,

No. 793; Suppl., Obligations,
serand,

577, 582).

II, No.

630;

No. 249;

Alexandreseo,

Jos-

VI,

p.

6. Dispoziţiunile art. 1151 c, civ. fr. (1086
€. civ. rom.), îşi găsesc aplicăţiunea şi la
daunele-interese datorite de autorul unui
delict sau quasi-delict. (Dailoz, Râp., Responsabilite, No. 232; Alexandresco, V, p.
426, 485; VI, p. 582; Comp.: C. Hamangiu,
|. Rosetti-Bălănescu și AL. Băicoianu, II,

731:

No.

Contra:

Aubry

vor aprecia

7. Tribunalele

ed.

4-a,

XX,

No.

533;

în

mod

et Rau,

IV, $ 445, p. 750: Laurent,
Josserand, II, No. 630).

su-

sau
vezan determinând caracterul direct
indirect al consecinţelor neexecutării, după
imprejurările cauzei. (C. Hamangiu, I. Roseiti-Pălănescu şi Al. Băicoianu, II, No.
751).

8. A se vedea: art.

cu notele

respective.

1085 din codul

civil

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

]. A se vedea:

art.

1924 până la 1927).
1422,

nota 2.

Art. 1087. — Când convenţiunea cuprinde că partea care nu
va executa va plăti o sumă oarecare drept daune-interese !), nu
se poate acorda celeilalte părţi o sumă nici mai mare nici mai
1) A

.

se vedea

sub

art. 1066

Cod, Civ.

în

notă,

—

legea

din

99—

20 Febr.

1879 asupra

clauzei

penale.

Art.

1088

DESPRE

mică. (Civ. 969,

980,

1879; Civ. Fr. 1152),

1066

EFECTELE

urm,,

OBLIGAȚIUNILOR

"Codul

civil

1069 urm., 1312; Leg. 20 Febr.

Teat, fr. Art. 1152. — Lorsque la convention porte que celui qui manquera de lextcuter paiera une certaine somme ă titre de dommages-intârâts, il
ne peut &tre allou€ ă l'antre partie une somme plus forte ni moindre.
Doctrină,

alegerea

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1152 e.
civ. fr. (1087 c. civ. rom.), când convențiunea cuprinde clauza că partea care nu
va executa va plăti o sumă oarecare drept

daune-interese,

nu

se poate

acorda

celei-

aceasiă convertire se va putea uşor prezuma însă în obligaţiunile de a da, conven-

țiunea va fi considerată, de preferinţă, ca
o cauză penală. (Dalloz, R&p., Obbligatious,

No. 607; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 68 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 508, text şi nota 43, p. 106; Dalloz,

584;
AL.

C. Hamangiu,

I. Rosetti-Bălănescu

Obligations, I, No. 492; Planiol, II, No. 235).

3. Clauza prevăzută de art. 1152 c. civ.
fr. (1087 ce. civ. rom.), este un fel de clauză

penală;

prin

urmare,

în cazul

articol, creditorul poate,

torul unei obligaţiuni

cu

clauză

prevăzut

de

penală,

să

ca şi credi-

ceară executarea obligaţiunii principale, în

loc de suma prevăzută în convenţiune. (Dal-

loz, Rep., Obligations, No. 838, 1591; Comp.;

Josserand, II, No. 644; Alexandresco, VI,
p. 585; C. Hainangiu, |. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, II, No. 735, 739).

4. Dacă însă părțile au înţeles că în
caz de neexecutarea obligaţiunii principale
aceasta să fie convertită în o sumă de bani,

858).

6. Chiar

în

cazul

când

în convenţiune

este inserată clauza prevăzută de arţ. 1152
e. civ. fr. (1087 c. civ. rom.), tribunalele
poi cerceta dacă este locul a se acorda
daune-inierese
pentru
neexecutarea con-

tractului. (Dalloz, Rep.,
855; Laurent, XVI,
No.

şi

molombe, XXIV, No. 610; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 308, p. 106; Baudry et Barde,

acest

No.

851; Suppl., ObliLaurent, XVI, No.

Băicoianu, II, No, 755)
Când există dol din
partea debitorului se va putea deroga
dela dispozițiunile art. 1152 c. civ. fr. (1087 c. civ. rom.),
acordându-se ereditorului o sumă mai mare
decât cea prevăzută în convențiune. (De-

care se poate

obligaţiunile de a face, în caz de îndoială,

că a suferit o pagubă şi dacă sar stabili
că nu a avut nici una. (Demolombe, XXIV,

505: Huc, VII, No. 152; Baudry et Barde,
Obligations,, Î, No. 438, nota 1; II, No.
1349; Planiol, JI, No. 255, 256; Josserand,
II, No. 643; Alexandresco, VI, p. 345, 545,

debitorului

de novaţiune a avut loc se vor cerceta termenii actului şi împrejurările cauzei: în

lalte părți o sumă nici mai mare, nici mai
mică, ereditorul nefiind obligat a justifica

Râp.. Obligations, No.
gations, No. 265, 643;

aparţine

libera
plătind suma convenită.
(Dalloz,
Rp. Obligations. No. 838).
5. Pentru a se constata dacă acest fel

No. 235).

“7. Cu

Obligations, No.
504; Planiol, [I,

i

toate

o

dispoziţiunile

formale

ale

art. 1152 ce. civ. fr. (1087 c. civ. rom.), se
pot acorda daune-interese mai mari decât
suma fixată prin convenţiune, când pre-

judiciul provine din o altă cauză decât
cea prevăzută prin clauză penală, (Dalloz,
R€p.. Obligations, No. 835, 834; Suppl, Obligations, No. 266; Laurent, XVI, No. 304.
8. ln cazul când obligaţiunea a fost exe-

cutată

în parte, suma

prevăzută

ca daune-

interese în convenţiune, poate fi redusă,
aplicându-se dispoziţiunile art. 1934 e, cuw.
fr. (1070 e. civ. rom). (Demolombe, XXIV,

No. 608; Huc, VII, No. 152; Planiol, II, No.
256; Josserand, II, No. 644; Alexandresco,

VI, p. 543, 385: C. Hamangiu, I. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 755).
9. Această soluţiune poate avea loc numai dacă părţile nu au exclus prin con-

venția lor facultatea

reduce

suma

dată tribunalelor de a

prevăzută

ca

daune-interese.

(Alexandresco, VI, p. 345, 583; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,
II, No. 755).

Art, 1088. —- La obligaţiunile cari au de obiect
o sumă oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cupri
nde decât
dobânda legală, afară de regulele. speciale“în
materie de comerț,
de îidejusiune!) şi societate
Aceste daune-interese se cuvin fără ca creditorul
să fie ținut
a justifica despre vre-o pagubă; nu sunt debit
e decât din ziua
cererei în judecată, afară de cazurile în cari,
după lege, dobânda

curge

de

drept.

(Civ.

399, 400,

420,

1) Adică: garanţie, chezăşie,

—

30 —

994,

1046,

1078

urm.,

1081,

Codul

civil

1087,
1589,

DESPRE

EFECTELE

1089, 1090, 1241, 1278 „1363,
1608, 1669; C. com. 43, 84,

766; Civ. Fr.

1153; Civ. Ital.

Art. 1088

OBLIGAȚIUNILOR

1231).

1504, 1539, 1544, 1550, 1586,
335, 336 $ 1, 372, 380, 383,

Tezi. fr. Art. 1153. — Dans les obligations qui se bornent
d'une certaine somme, les dommages et intârâts râsultant du retard
cution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intârâts
loi; sauf les râgles particuliăres au commerce et au cautionnement,
Ces dommages et intârâts sont dus sans que le cr&ancier soit
tifier d'aueune perte.

au paiement
dans Pex&fixes par la
tenu

de jus-

Il ne sont dus que du jone de la demande, except, dans le cas oi

la

loi

les fait courir de plein droit.
Text fr. Art. 1153 (Modificat prin legea din 7 Aprilie 1900). — Dans
les obligations quise bornent au paiment d'une certaine somme, les dommages
et interâts resultant du retard da ms lex6cution ne consistent jamais que dans la
condamnation aux interâts fix6s par la loi; sauf les răgles particulidres au commercă et au cautionnement.
Ces dommages et intârâts sont dus sans que le craneier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Il ne sont dus que du jour de la sommation de payer, except dans les
cas ou la loi les fait courir de plein droit.
|
Le crancier auquel son debiteur en retard a caust, par sa mauvaise foi,
un prejudice independant de ce retard, peut obtenir des dommages et interâts
moratoires de la ertance.
Bibliografie
BaRAsScH

A. EuGg&n
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(continuare).
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sub

Cas.

III,

1596
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INDEX

ALFABETIC

-

cauzează neexecutiarea acestor obligaţiuni,
(Demolombe, XXIV, No. 619; Larombiăre,
Obiigations, Art. 1153, No. 1; Demanie ei

(la doctrină).
Accesoriu 29,
Acţiune 14, 15, 20—31,

Întârziere

Acţiune adițională 25, 26.
Cert 30,
Comerţ 2, 8,
Cuasi-delict 12.
Daune-interese 1 urm.
Delicte 12,
Dobândă 1 urm.
Dobânzi convenţionale 6,
7, 8, 15
Dobânzi legale 7—10, 17,

,

19.

Dobânzi moratorii, a se
vedea cuvântul: „Întârziere“,
Doi 19.
Dovadă 17, 18.
Excepţiuni 2.—5..
Fidejusiune 3,
Fraudă 19.
Imprumut 9, 5.
Incapacitate 21, 22,

7, 8, 10, 14, 15,

Colmet de Santerre, V, No. 70 bis, II; Dalloz, Râp., Obligations, No, 859; Laureni,

16, 20—30, 32.

Mandat 5.
Nulitate 20, 21.
Obligaţie de a da alt lucru
afară de bani 13, -

XVI, No. 306; Huc, VII, No. 153; Baudry
et Barde, Obligations, Î, No. 501; Planioi,
II, No. 268; Josserand, II, No. 638; Alexandresco, VI, p. 594, 395; C. Hamangiu, ],
Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, ÎI, No.

Obigaţie de a face 11.

Obligaţid de a nu face 11,
Obligaţie de sumă de bani
1 urm,
Perimare 23.
Prejudiciu 5, 17,18,
Prematuritate 24.

Probă

742,

17, 18.

Raţiune +.
Rea credinţă

Scadenţă, a se
vântul:

19,

,

9.

Doctrină.
1. Rajţiunea
ari. 1153 c. civ.

introducerii
fr.

cari au de obieci
greuiatea de a se

“Art,
esie

Barde, Obligations, IL. No.

a obligaţiunilor

No.

et Colmet

de

269:

Alexandresco,

499; Planioi,

VI,. p. 397,

I!,

598).

3. Din dispoziţiunile art. 1153 c. civ. fr.

o sumă de bani şi pe
determina paguba ce o

—

1155, No. 16; Demante

Santerre, V, No. 70 bis, IV; Laurent, XVI,
No. 313; Huc, VII, No. 154; Baudry et

dispoziţiunilor

(1088 c. civ. rom.),

bazată pe natura specială

de bani, daunele-im-

terese peniru neexecutare nu pot cuprinde
decât dobânda legală, sufere excepţiune
în materie de comerț, totuşi nu se poate
trage coneluziunea că în materiile comerciale dispoziţiunile acestui articol nu-şi găsesc de
loc
aplicaţiunea.
(Demolombe,
XXIV, No. 621; Larombiere, Obligations,

14, 16.

Tranzacţie 10.
Vindere-cumpărare

|

au de obiect o sumă

vedea cu-

„Intârziere“.

Societate 4.
Somaţie

744),

2, Cu toate că în art. 1155 c. civ. fr.
(1088 c. civ. rom.), se prevede că dispozițiunea potrivit căreia la obligaţiunile care

(1088

31

ce. civ,

rom.),

care

prevăd

că regula

Art.

1088

DESPRE

EFECTELE

"“pivvăzută de acest articol suferă
țiune în materie de fidejusiune,

exceprezultă

tit la termen,
scadență vor fi
jiunea părţilor
dry et Barde,

că fidejusorul care a plătit pentru debitor are drepiul să ceară dela acesta,
pe lângă restituirea sumei plătite şi dobânzile din ziua plăţii, şi daune-interese
dacă se cuvin.
(Demolombe, XXIV, No.

XVI, No. 515;
dry et Barde,

47, p.

107;

4, O

aliă

excepţiune

la

regula

Barde, Obligations, 1, No. '524, 525).

prevă-

pe

taie, după cum se arată în art. 1848 c. civ.
1155, No.

îi7; Demante

(Demolombe, XXIV,
Obligations,
Azi.

terze,

No.

IV;

ed.

V,

4-a,

107;

IV,

$

Laurent,

70

bis,

508,

XVI,

No. 155; Baudry et
|, No: 499; Planioi,

et Colmet

text

şi nota

No.

513;

C. Hamangiu,

Al.

de

5.

Huc,

prin

Rau,
VII,

[. Rosetti-Bălănescu

analogie,

în

cazul

man-

Watarului care a . întrebuințat în folosul
său sumele de bani primite în comptul
mandantului şi când prin acest fapt a
cauzat acestuia un mare prejudiciu. (Duranton, XVIII, No. 246;
Larombitre,
Obligations, Art. 1155,
No.
34;
Troplong,
Mandat, No. 504; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 413, text şi nota 7, p. 644; C. Hamangiu, Î. Roseiti-Bălănescu și Al. Băi.
coianu, II, No, 745).

6. In obligaţiunile care au de obieci o
sumă de bani, dacă nu s'a stipulat o dobândă convențională, creditorul, oricare ar
fi dauna ge ar fi sulerit prin întârzierea

executării obligaţiei, nu
cu titlu de daune decât

poate să ceară
dobânda legala

(Alexandresco, VI, p. 395, 596; C.
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al.

coianu, ÎI, No.
7. In cazul

742).
când

la o creanţă până
rioare

cheamă.

dobânzii

în

legale,.

plata creanţei deoarece

la

termen,

denţă

vor

dobânzile

la scadenţă,

judecată

dobânzile

pe

dacă

ar

Ha
Ba

stipulate

fi inic-

creditorul

debitor

pentru

acesta nu a plălii-v

moratorii

după

sca-

îi cele fixate de lege iar nu cele

convenite de părţi, dacă ele nu au fixat
alie dobânzi de întârziere. (Larombitre,

Obligations, Art. 1153, No. 22; Dalloz,
Prât ă intârâts, No. 166)

8. In

(Daloz,
e.

Râp.,

Obligations, |, No.

Re€p.,

Obligations,

12. De asemenea
civ.

fr.

(1088

No.

844).

dispoziţiunile art. 1153

ce. civ.

rom.),

nu-şi

găsesc -

aplicațiunea la obligaţiunile născute din
delicte şi quasi-delicte. (Demolombe, XXXI,

şi |

admisă

et Barde,

la care se aplică dispoziţiunile art. 1149
urm. €. civ. fr. (1084 urm. c. civ. rom),

p.

VI, p. 59%,

Băicoianu, ÎI, No. 745, 744).
Mai există încă o excepţiune,

docirină

48,

Barde, Obligations,
îl, No. 269; Josse-

rand, Li, No. 640; Alexandresco,

599;

et

(Baudry

524).
Li. Dispoziţiunile art. 1155 e. civ. fr,
(1058 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea la obligajiunile de a face sau a nu face,

de Saun-

Aubry

:

0. De asemenea
nici în materie de
tranzacjie, când debitorul nu plăteşte la
scadenţă suma fixată ca preţ al iranzac-

ce. civ, fr. (1088 c. caw.
în
materie
de societ

fr. (1504 ce. civ. rom).
No. 621; Larombitre,

HaBăi.

interese ia dobânda legală. în caz de neexecutare, nu-şi găsesc aplicaţiunea decât
în materie de împrumut sau în contractele
care ascund un împrumut iar nu şi în materie de vânzare. (Demolombe, XXIV, No,
639, 040, Gti; Eluc, VII, No. 161; Baudry et

Laurent,

Huc, VII, No. 154; BauObligations; IL, No. 4%;

zută de art. 1155
rom.), este
aceea

dobânzile moratorii după
cele fixate
prin conveniar nu cele legale. (BauObligations, I. No. 5%;

9, Dispoziţiunile art. 1155 c. civ, fr,
(1088 ce. civ. rom.), care fixează daunele-

Tianiol, II, No. 269; Josserand, II, No.
6iU; Alexandresco, VI, p. 398; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,

ÎI, No. 745).

civil

Alexandresco,
VI, p. 596, 599; C.
mangiu, I. Roseiti-Bălănescu
şi AL
coianu, II, No. 744),

621; Larombitre, Obligations, Art. 1153,
No. 17; Demanie et Colmet de Santerrc,
V, No. 70 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a,
'1V, $ 308, text şi nota

Codul

OBLIGAȚIUNILOR

.

No. 685; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V,'$ 44,
p. 750; Sourdat, Lrait€ de la responsabilite,
IL, No. 109, 459, 460; Dalloz,
€p., Obli-

gations,

No.

275;

Prât

torul

prevede

842;

Suppl.,

ă interâts,

Obligations, No.

No.

69,

70;

Laurent,

XVI, No. 527 urm.; XX, No. 525; Huc,
VII, No. 95, 159; Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 508; Alexandresco, VI,
p. 406, 407; C. Hamangiu, LI. Rosetti-Bălăaescu şi Al. Băicoianu, II, No. 745).
13. De asemenea dispoziţiunile art. 1153
c. civ. fr. (1088 c. civ. rom.), nu-și găsesc
aplicațiunea la obligaţiunile de a da alte
lucruri decât o sumă de bani. (Dailoz, Rep.
Suppl., Prât ă iniârâts, No. 67, 69).
14. Spre "deosebire de obligaţiunile de a
da sau de ă face, la cari o simplă somaţie
extrajudiciară este suficientă ca debitorul
să fie pus în întârziere, la obligaţiunile
care au de obiect o. sumă de bani, legiuio

cerere

în

judecată,

de

unde rezultă că dobânda va curge dela data

introducerii acţiunii. (Alexandresco, VI, p.
400, 401; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu

şi Al. Băicoianu, II, No. 745).
15. Această soluțiune are loc numai
dacă părţile nu au stipulat nici o dobândă
căci dacă într'un împrumut cu termen păr-

țile au stipulat o dobândă,

această dobândă

va continua a curge şi după expirarea termenului, fără să fie nevoie de o cerere în

judecată

şi chiar

dacă

nu

s'a

prevăzut

în

act că se va plăti dobânda şi după.
stipulate la - rarea termenului până la complecta expiachila scadenţă, ar
tare, întrucât un împrumut cu dobânda

cazui când: dobânzile

o creanţă comercială până
fi superioare dobânzii legale,

dacă

credi-

torul cheamă în judecată pe debitor pentru
plaia creanţei deoarece acesta nu a plă-

stipulată nu se poate tansforma întrun împrumut gratuit după expirarea termenu-

lui.

— 82 —

(Merlin,

Repertoire,

a

Înt&râts,

$ 5, No.

Codul
12;

civil

Rolland

DESPRE

de

Villargues,

terâts, No. 141; Aubry

EFECTELE

Râpertoire,

In-

56;

et Rau, ed. 4-a, IV,

XXIV,

No.

644;

Larombitre,

17. Debitorul

nu

are

să

-

Planiol,

pus

în cazul

27. Dacă

din partea sa dol sau fraudă, creditorul nu
are dreptul la alte daune-interese decât dobânda legală. (Demolombe, XXIV, No. 618;

(Demolombe,

ei Barde,

20. O cerere nulă pentru lipsă de forme

de Santerre,

No.

61;

Suppl.,

ă interâts,

31235, — Codul civil adnotat. — VIII

în cursul

[,
et

instanţei

1153,

$

şi nota

No.

626;

No.

Larombiăre,

21; Demante

et

508,

text

158; Baudry

515).

28. După

15,

p.

97;

Huc,

VII,

et Barde, Obligations,

|,

altă părere, cererea prin care

creditorul a cerut capitalul autoriză
pe.
tribunal să statueze şi asupra
chestiunii
dobânzilor moratorii.
(Mourlon,
II,
No.

1162; Chauveau
sur Carr6, Lois de la procedure, I, p. 275, Question 252; Laurent,
XVI, No. 320 urm.; Alexandresco, VI, p.

404, 405).

|

,

209, Creditorul poate cere numai dobânzile moratorii, fără să ceară şi capitalul;
însă în acest caz deoarece dobânzile sunt
un accesoriu al capitalului, trebueşte mai

întâi să se stabilească existența datoriei,
principalului. (Larombire, Obligations, Art.
1153,
No. 24; Dalloz, Rep., Prât ă interâis,
No. 51).

No.

—

XXIV,

Art.

No.

V, No. 70 bis, VII;

Prât

creditorul

Obligations,

No.

Dalloz, R€p.. Prât ă interâts, No. 62; Suppl,
Prât ă interâis, No. 45: Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 508, text şi nota 16,
p. 9%; Laurent, XVI, No. 324: Huc, VIL, No. 153,
156; Baudry et Barde, Obligations, I, No.
516; Alexandresco, VI, p. 401, 402).
21. O cereze făcută înaintea unui tribunal
incompetent,
după părerea dominantă fiind nulă, nu face să curgă dobânzile moratorii. (Demolombe, XXIV, No. 631;
Larombitre, Obligations, Art. 1155, No. 36;
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 70
bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8.508,
nota 16, p. 9%: Dalloz, Rep. Pret „ă int6-

râts,

cererea introductivă

Colmet de Santerre, V, No. 70 bis, VIII;
Mass€ ei Verg& sur Zachariae, III, $ 550,
nota 15, p. 402; Aubry et Rau, ed. 4-a IV,

nu face să curgă dobânzile de întârziere.
(Demolombe, XXIV, No. 630; Larombitre,
Obligations. Art. 1153, No. 25; Demante

et Coimei

în întârziere prin

prin care a cerut capitalul nu a făcut nici
o cerere privitoare la dobânzile moratorii,
după o părere, ele nu poi fi acordate creditorului deoarece în cazul contrar tribunalul ar acorda mai mult decât s'a cerut.

Baudry

când debitorul unei

507; Baudry
496).

de dobânzi nu a fost

veau sur Carre, Lois de la procâdure,
Question, 252; Laurent, 522;
Baudry
Barde, Obligations, 1, No. 515).

de bani ar îi de rea credinţă, existând

Laurent, XVI, No.
Obligations, £, No.

cererea

de instanţă. (Dellvincourt, II, p. 746: Chau-

bry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 308, text şi nota
19. Chiar

No.

rea adițională de dobânzi are efect retroactiv din momentul când debitorul a fost

are dreptul să ceară

o despăgubire mai mare decât dobânzile
legale, dovedind că prejudiciul suferit este
superior cuantumului acestor dobânzi. (Demolombe, XXIV, No. 617; Larombitre, Obligations, Art. 1155, No, 2; Demante
et
Colmet de Santerre, V, No. 70 bis, V; Au-

sume

VII,

272; Demolombe, XXIV, No. 626, 627; Mass6

II, No. 265; A-

45, p. 107; Huc, VII, No. 155, 154;
ei Barde, Obligations, IL, No: 496).

Huc,

Obligations, [, No.

et Verg6 sur Zachariae, III, $. 550, nota 15,
p. 402; Mass6, Droit commercial, III, No.
1685; Demanie et Colmet de Santerre, V,
No. 70 bis, VIII; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
Ș_ 206, text şi nota 15, p. 97; Huc, VII, No.
158).
26. După altă părere, în acest caz cere-

No. 745).

nu

25. Când

ceară

lexandresco, VI, p. 399, 400; C. Hamangiu,
I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II,

19. Creditorul

324,

cuprinsă în acţiunea introductivă de instanță, ci a fost formulată prin cerere
adițională în cursul procesului, după o părere, dobânzile vor curge dela data când
au fost cerute în mod formal, iar nu dela
intentarea acţiunii. (Merlin Râpertoire, Înterâts, $ 4, No. 14, 16; Toullier, VI, No.

să probeze că prejudiciul încercat de creditor este inferior sumei care reprezintă
dobânzile legale, deoarece dobânzile se cuvin fără să fie nevoie a se justifica vreo
pagubă. (Demolombe, XXIV, No. 617; Larombitre, Obligations, Art. 1155, No. 2; 'Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308, nota 44, p.
107; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 70 bis, V; Huc, VII, No. 155, 154; Baudry et Barde, Obigations, I, No. 500; Josse-

rand, Il, No. 609;

No.

et Barde,

516; Alexandresco, VI, p. 405).
22. După altă părere, o cerere dusă
înaintea unui tribunal incompetent are de
efect să facă să curgă dobânzile moratorii.
(Duranton, XXI, No. 265; Chauveau sur
Carr€, Lois de la proeâdure, [, p. 277).
23. Dacă o cerere este perimată, ea nu
produce nici un efect aşa încât nu curg
dobânzile moratorii. (Dalloz, Râp., Prât ă
interâts, No. 63).
24, O acţiune prematură înainte de expirarea termenului, nu face să curgă dobânda. (Alexandresco, VI, p. 402, nota 2).

Obligations,

dreptul

Laurent, XVI,

156; Baudry

$ 594, p. 601; Dalloz, R6p., Prât ă interâts,
No. 28; Laurent, XVI, No. 516; Guillouard,
Prât, No, 127; Alexandresco, VI, p. 401,
nota 1; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, II, No. 743).
16. Părţile contractante pot conveni ca
dobânda să fie datorită dela facerea unei
somaţiuni extrajudiciare şi chiar de drept,
fără nici o punere în întârziere. (Demolombe,
Art. 1155, No. 59; Huc, VII, No. 161; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 522; Alexandresco, VI, p. 400, nota 5, 407; C.
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 743).

Art: 1088

OBLIGAȚIUNILOR

NI

30. Pentru ca cererea să facă să curgă

33

—

|

3

Art.

1089

DESPRE

EFECTELE

dobânzile nu este necesar ca datoria capitalului să fie lichidă, ci este deajuns dacă
este certă. (Larombiere, Obligations, Art.
1153, No. 19; Mass6, Droit commercial, III,

No. 1688; Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308,

texi şi nota 14, p. 97; Dalloz, Râp., Prâtă
interâts, No. 67; Suppl., Prât ă interâis, No.

58;

Laurent,

158;

Baudry

XVI,

No.

et Barde,

323;

Huc,

VII, No.

Obligations,

I, No.

521; Alexandresco, VI,.p. 405).
31. Când creditorul a făcut numai o acțiune

pentru

nouă

acţiune

capital

şi a. obţinut

OBLIGAȚIUNILOR „

debitorului posesiunea unui capital, fie din
cauza

XăIV,

pentru

dobânzi

cu

cauza

beneficiului

pe

care

No.

652;

Rep.,

Obligatiors,

et Rau, ed.
p. 99; Dalloz,

Suppl., Prât ă intârâts,

No. 84; Lau-

159;
311;

(Continuare dela 1924 până Ia 1927)
1. În materie civilă, în lipsă de stipula-

et

îl procură

(Demolombt,

Larombitre,

Jurisprudenţă,

începere

al.

persoanelor.

rent, XVI, No. 518; Huc, VII, No.
Baudry ei Barde, Obligations, I, No.
Alexaridresco, VI, p. 402).

condam-

5 c. civ. fr. (1088 al. 2 ce. civ. rom.), regula
după care dobânzile nu curg decât
dela
data punerii în întârziere suferă
excepțiune în cazurile când legea prevede că ele
curg de plin drept şi când sunt alocate fie

din

calităţii

Art. 1155, No. 52, 58; Aubry
4-a, IV, $ 508, text şi nota 21,

narea debitorului, el are dreptul să facă o
dela daia acţiunii
principale. (Baudry
Barde, Obligations, j No. 515).
32. Potrivit dispoziţiunilor art. 1155

Codul civil

țiune

contrarie,

dobânda

pentru

sumele

de

bani datorate, urmează a se plăti dela intentarea acţiunii, iar nu din momentul exigibilităţii sumei debitate. (Judecătoria Oc.
Pogoane, Buzău, Cartea de Jud. No. 233
din 27 Octomvrie 1926, Jurispr. Gen: 19%,

No,

1872).

|

2. A se vedea:

-

art. 1084, notele 1 şi 2.

Art. 1089. — Dobânda pe timpul trecut poate produce dobândă, sau prin cerere în judecată, sau prin convenţiune specială,
numai ca, sau în cerere sau în convențiune, să îie cestiune de
dobândă debită cel puţin pentru un an întreg.
Art.. 3 Leg. 20 Febr. 1879). — Clauza prin care, de mai înainte
şi în momentul

formărei

unei

convențiuni

alta decât o convențiune

comercială, se va stipula dobândă la dobânzile datorite pentru
un an, sau pentru mai puţin, ori mai mult de un an, sau la alte
“venituri viitoare, se va declara nulă. (Civ. 399, 400, 994, 1088,
1090, 1544; Pr. civ. 327; C. com. 43, 370; Civ. Fr. 1154).
Text. fr. Art.
des interâts, ou par
pourvu

dus

que,

soit dans

au moins

1154. — Les intârâts 6chus des capitaux peuvent 'produire
une demande judiciaire, ou par une convention speciale, '
la demande,

soit

pour une annce entire.
Doctrină;

1.
Anatocismul
este
contractul
prin
care_se stipulează dobânda la dobândă.
adică prin care dobânda
este transformată în capital, producând şi ea la rândul ei dobândă.
(Josserand, II. No. 646

bis; Alexandresco, VI, p. 414; C Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,
II.

No.

747).

2. Capitalizarea

misă

decât

pentru

dobânzilor

dobânzile

„_

nu. este per-

cel

il sagisse

d'interâts

nea

sumelor

datorate

comoştenitorilor

facerii raportului.

săi

(Huc,

de

cu

un

des-

ocaziu-

VII, No. 165;

Baudry et Barde. Obligations, I, No. 54;
Alexandresco, VI, p. 419, nota).
+ Nu se poate stipula de mai înainte

dobândă la dobânda'ce se va datora după
expirarea unui an. Se poate plăti dobân-

dă la dobândă numai atunci când dobânda datorată este
cel puţin
de
un
an
şi după expirarea acestui termen sa făcut sau cerere în judecată sau o nouă con-

1) Legea din 20 Februarie 1879,iArt. 3. La art,
1089 din Coâul
textul de mai sus care formează aliniatul al
2-lea al art, 1089,

—

convention,

şi adaosui prin legea din 1879) este admis atât în privința dobânzilor legale cât
şi a dobânzilor convenţionale. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 508, p. 109; Baudryet
Barde,
Obligations,
I, No. 544; Alexandresco, VI, p. 418, nota 2).
4. Anatocismul este permis în privința
cendent

Puțin pentru un an şi această capitalizare
nu poate avea loc decât la sfârşitul anului.
(Alexandresco, VI, p. 8: C. Hamangiu, 1.
Hoseiti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No.
747).
3. Anatocismul astfel cum este limitat
prin art. 1154 c. civ. fr. (1089 c. civ. rom.
mează

la

dobânzilor

.

datorate

dans

34—

Civil
Civil

se

adaugă

ă

ă
următorul

ini
aliniat.

Ur

Codul

civil

DESPRE

EFECTELE

venţie prin care sa stipulat dobânda la:
dobânda datorită.
(Alexandresco,
VI, p.
420, 421; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 747).
6. Anatocismul este permis în materie
comercială.
(Alexandresco,
VI,
p.
421,

„422;
Al.

C. Hamangiu,

Băicoianu,

II,

1090

chiar asupra dobânzilor capitalurilor.
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi
Băicoianu, II, No. 748).
8. Dispoziţiunile care

restrâng

coianu, II, No.
9. Debitorul

plăti

(C.
Al,

,
anatocis-

mul în materie civilă sunt de ordine publică. (Alexandresco, VI, p. 422 urm.; C.
Hamangiu, |. Rosetti-Bălăneseu şi Al, Băi-

|. Rosetti-Bălănescu şi

No.

Art.

OBLIGAȚIUNILOR

748).

7. In materie de tutelă şi interdicție,
tutorele este obligat să plătească dobânzi
pentru sumele întrebuințate din excedentul veniturilor,. oricât de mici ar fi, deci

747).
care

ar

dobândă

la

dobândă în afară de limitele legii are dreptul de repetițune.
422 urm.).

(Alexandresco,

VI,

p.

Art. 1090— .Cu toate acestea, veniturile pe timpul trecut,
precum: arenzi, chirii, venituri de rendite perpetue sau pe viaţă,
produc dobândă din ziua cererei sau a convențiunei.
Aceiași regulă se aplică la restituțiuni de fructe şi la dobânzile plătite de o a treia persoană creditorului, în comptul de-

bitorului.

(Civ.

urm.; Pr. civ.

474,

485,

550,

139; C. com.

994,

1088,

1089,

4; Civ. Fr. 1155).

1363,

1550,

1639

Tezt. fr. Ari. 1155. — Neanmoins les revenus 6chus, tels que fermages,
loyers, arr6rages de rentes perpâtuelles ou viagăres, produisent intârât du jour
de la demande ou de la convention.
-La mâme râgle s'applique aux restitutions de fruits, et aux interâts pay6s
par un tiers au er6ancier en acquit du debiteur.
INDEX

ALFABETIC

II, No. 646 quater; Alexandresco, VI, p.
425, 426; C. Hamangiu,
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 748),
3. Din dispoziţiunile art, 1155 c. civ. fr.
(1090 ce. civ. rom.), rezultă că legiuitorul
consideră restituţiunile de fructe ca niște
capitaluri producătoare de dobânzi. (Demulombe, XXIV, No, 660; Larombitre, Obligations, Art. 1154-1155, No. 15: Dalloz,
Rep. Prât ă intârâts, No. 160; Laurent,
XVI, No. 550; Baudry-et Barde, Obligations, Î, No. 545; Planiol, II, No. 2103; Josserand, Il, No. 646 quater; Alexandresco,

(la doctrină).
Rendite 2, 16.
Restituire de fructe 3, 12.
Chirii 1, 16.
-.
Solidaritate 7.
Convenţiune 13, 45.
Subrogaţie- 6.
Dobânzi 1-6, 9, 11—16.
Terţe persoane 4, 5, 6,9,
Fidejusiune 7.
12, 14.
Fructe 3, 12.
Tutor 9, *
Gestiune de afaceri 5, 14.
Venituri 1, 2, 10, 11. 13,
Mandat 8, 14.
15, > 16,
Acţiune 13, 16.
Arenzi 1, 16.

„ Doctrină,
1. Dispoziţiunile art. 1154 ce. civ. fr.
(1089 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea, potrivit dispozițiunilor art. 1155 c.
civ. fr. (1090 c. civ. rom.) la arenzi şi
chirii deoarece ele nu
sunt
dobânzi
ci
venituri de imobile.
(Demolombe,
XXIV,
No. 660: Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 72 bis, 1; Dalloz, Rep, Prâtă interâts, No. 155; Laurent, XVI. No. 350:
Baudry ei Barde, Obligations, Î, No. 545;

Josserand,

II,

dresco, VI, p.
setb- Bălănescu
748).

No.

646

quater;

ori sunt

nui capital

Hamangiu,

[. Rosetti-Bălă-

1154 ce, civ. îr. (1089 e. civ. rom.), dobân-

zile plătite de o a treia persoană creditorului, în contul debitorului, deoarece
ele
constituesec un adevărat capital faţă cu

Alexan-

constituite în schimbul

C.

escu şi Al. Băicoianu, II, No. 748). .
4. De asemenea potrivit dispoziţiunilor
art. 1155 c. civ. îr. (1090 ce. civ. rom.) sunt
exceptate dela regula prevăzută de art.

terțul care le-a plătit. (Demolombe, XXIV,

425: C., Hamangiu, 1. Roşi Al. Băicoianu,
II, No.

2. În ceea ce priveşte veniturile renditelor perpetue sau pe viaţă, care cele mai

adese

VI. p. 426:

No.
662;- Larombitre,
1154-1155, No. 15 urm.;
4-a, IV, $ 508, p. 1î1,

"No.

u-

în bani, ele prezintă caracterul

de dobânzi şi ar fi putut fi cuprinse în regula prevăzută
de art. 1154 ce. civ. fr.
(1089 c. civ. rom.) dacă legea nu le-ar fi
exceptat. (Demolombe, XXIV, No. 661; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 72
bis, I; Laurent, XVI, No. 550; Baudry et

_Barde, Obligations, Î, No. 546; Josserand,

—3D

350; Baudry

- Obligations,
Art,
Aubry et Rau, ed.
112; Laurent, XVI,

et Barde,

Obligations,

|,

No. 545; Josserand, II, No. 646 gquater; Alexandresco, VI, p. 426: C. Hamangiu, ],
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IÎ, No.
748).

5.. Dispoziţiile art. 1155 e. civ. fr. (1090

c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea terțiului care a plătit din oficiu dobânzi în
contul debitorului, cum ar fi la gestionarul de afaceri.
(Demolombe, XXIV, No.
662; Larombiăre,
Obligations, Art.
1154-

.

Art,
1155,

1091
No.

DESPRE

15,

17;

Aubry

et

Rau,

STINGEREA

ed.

4-a,

IV, $ 508, p. 114, 112; Laurent, XVI, No.
330; Comp.: Alexandresco, VI, p. 426).

-

12,

cut

pot

1154-1155,

No.

15).

dispozițiunile

acestui

articol.

16).
9.

Obligations,

Sumele

primite

de

un

terţ

No.

do-

civ.

15, Veniturile

sunt datorite pentru un an întreg. (Laurent, XVI, No, 555: Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 549; Planiol, II, No. 2104:
Josserand, ÎI, No. 646
quater;
Alexandresco, VI, p. 425; C. Hamangiu, 1. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 748).

Rep.,

a-

cererei sau

Prât

ă int6-

şi Al.

o a treia per-

fr.

(1090

dominantă,

vor

prevăzute

e.

civ.

putea

(Aubry et Rau,

şi nota
p. 426,

rom.),

64, p. (îi,
497).

de art. 1155 ce,
după

produce

părerea

dobânzi pe

„măsura
scadenței
lor, în virtutea unei
convențiuni încheiate mai dinainte şi îna-

intea scadenţei lor. (Demolombe, XXIV, No.
664;

Larombitre,

Obligations,

Art,

1454

1155, No. 15; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 72 bis. II: Laurent, XVI, No.

551; Huc, VII, No. 165; Baudry et Barde.
Obligations, Î, No. 547; Colin et Capitant,
„ p. 55; Josserand, II, No. 646 quater:
Alexandresco, VI, p. 426: Contra: Planiol,
II, No. 2104; Comp.: C. Hamangiu, Î. Ro-

setti-Bălăneseu

şi

Al.

748).

Băicoianu,

II. No.

16. Dobânzile arenzilor, chiriilor, veniturilor renditelor sau altor venituri, pot fi

1]. Dobânzile veniturilor prevăzute
de
ari. 1155 e. civ. îr. (1090 e. civ. rom) după
o părere, pot de asemenea să producă dobânzi. (Laurent, XVI, No. 553; Baudry et

acordate din ziua cererii, chiar dacă
în
„acel moment creanta nu ar fi fost încă
lichidată, (Larombiere, Obligations.
Art.
1154-1155, No. 14: Dalloz, Râp., Prâtă interâts, No. 159).

549).

CAPITOLUL
Despre

ziua

plătite de

ed. 4-a, IV, $ 508, text
112: Alexandresco. VI,

ca

dispoziţiunilor

în folosul tertei persoane.

civ. fr. (1900 c, civ. rom.), pot fi capitali-

I, No.

(Dalloz,

14, Dobânzile

zate, chiar dacă, potrivit dispozițiunilor
art. 1154 c. civ. în. (1089 e. civ. rom), nu

Oblisations,

din

soană. creditorului, în contul debitorului.
cum ar fi de un mandatar sau un gestionar de afaceri, produce de drept dobânzi

bânzi în compiul creditorului constituese
în mâinele acestuia un capital care produce dobânzi; astfel stă
cazul
iutorului
care primeşte dobânzi în comptul minoru:
lui şi pe care trebueşte să le întrebuinţeze.
(Dalloz, Rep., Pret ă mtârâts, No. 154).
10. Veniturile-prevăzute de art. 1155 ce.

Barde,

potrivit

decât

C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
Băicoianu, II, No. 748).

poate invoca

1154-1155,

acordate

articol.

râts, No. 156; Suppl., Prât ă interâts, No.
113; Josserand, TI, No. 646 quater: Comp.:

(DemoRau, ed.

(Demolombe,

Ari.

restituțiunilor

1154-1155, No. 5; Aubry et
IV, $ 308, text şi nota 62,

a convenţiunii.

XăĂIV, No. 662; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 308, nota 65, p. 1îî; Laurent XVI, No.
550; Alexandresco, VI, p. 426; Contra: Larombicre,

fi

cestui

4-a, IV, $ 308, nota 63. p. (11: Laureni,
XVI, No. 550; Contra: Larombitre. ObliAri.

trebueşte de fă-

dobânzile

13. Dobânzile veniturilor prevăzute de
art. 1155 e. civ. fr. (1090 ce. civ, rom) nu

(1090 e. civ. rom.) pot fi invocate de fidejusorul care a plătit pentru debitorul
principal sau de câtre codebitorul solidar

8. De asemenea mandatarul

til.

p.

4-a, IV, $ 308, nota 65, p. 111; Dalloz, Rep,
Prât â intârâts, No. 160).
7, Dispoziţiunile
art.
1155 ce. civ. fe.

gations,

altă părere,

gatiops, Art.
Rau, ed. 4-a,

(Larombitre,
' Obligations,
No. 15; Aubry et Rau, ed.

care a_ plătit datoria
solidară.
“lombe, XĂIV, No. 662; Aubry et

După

o distincțiune:

de fructe nu pot produce dobânzi însă do.
bânzile dobânzilor plătite de o terță persoană creditorului, în contul debitorului
pot produce dobânzi. (Larombitre, Obli-

6. Peniru ca aceste reguli să-şi aibă aplicarea în cazul precedent, trebueşte ca
terţul să nu fi plătit în scopul numai a
unei
subrogaţiuni a creditorului contra

debitorului.
Art. 1154-1155,

Codul civil

OBLIGAȚIUNILOR

stingerea

VIII.

obligaţiunilo».

”

Art, 1091. — Obligaţiunile se sting prin plată, prin novaţiune,
prin remitere voluntară; prin compensaţiune, prin confuziune,
prin
predarea!) lucrului, prin anulare sau resciziune, prin efectul condițiunei rezolutorie și prin prescripțiune. (Civ. 951,
1019 urm,,
1092 urm., 1128 urm., 1138 urm., 1143 urm., 1154
urm., 1837 urm.;
L. timbr. 15; Civ. Fr. 1234).
Texi. fr. Art. 1234. — Les obligations s'&teignent,
Par le paiement,
Par
1)

Din

la, novation,
eroare

se zice

aci

„Dredare“

în loc de

—

„pierdere“,

36—

cum

cste de

altfel

Şi în

textul

francez.

-

Codul

civil
Par
Par

DESPRE

STINGEREA

Art.

OBLIGAȚIUNILOR

1091

la remise volontaire,
la, compensation,

Par

la confusion,

la perte de la chose,
la nullit ou la reseision,

Par
Par

Par leffet de la condition

râsolutoire,

- precedent,

qui

a

6t6

expliqute

au

chapitre

Et par la prescription, qui fera Vobjet d'un titre particulier.
INDEX

ALFABETIC.

da
Abitaţie 10,
Anulare î.
Autoritate de lucru
cat 21.
”
Cauză falsă 5,
Cauză ilicită 5.

+

ea nu a existat şi nu a produs efecte, nu
se poate stinge. (Dalloz, Rp, Obligations,
No. 1652).
5. Astfel nu se pot stinge deoarece "nu
au
existența
legaiă,
obligaţiunile
fără
cauză sau bazate pe o cauză falsă sau ilicită. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1632).
6. Art. 1234 e. civ. fr. (1091 ce. civ, rom.)
cuprinde o enumeraţie complectă a tuiuror modurilor prin care se sting obligațiunile în mod natural. moduri de stinsere care se aplică, după dreptul comun
la toate obligatiunile în general. (Demoa
XĂVII, No. 4; Laurent, XVII, No.

doctrină).
Mandat 10,
Moarte 9, 10.
Moduri, naturale de stingere 6.
Moduri speciâle de stingere 7.
Novaţiunn 1,
Obhgaţie de a da 3, 15.
Obligaţie de a face 3,15,
Obligaţie de a s.u face 3.
Perderea lucrului 1. 3.
Plată 1,
Prescripţie 1, 23,
Remiterea datoriei 1.
Reînviere 24,
hendită 10,
Resciziune 1.

jude-

Compensaţie 1.

Condiţiune rezolutorie 1,
16.
Condiţiune suspensivă 17.
Confuziune 1
-Consimțământ 12, 13.
Dare în plată 19,
Deces 9, 10.
Deteriorare 2,
Enumeraţie 6.
Existenţa obligaţiei 4, 5,
17,

Revocare 12,

Faliment 11.
Fine de neprimire 20,
Forţă majoră 14, 15,
Imprejurări 18,
Incetare din viaţă 9, 10,
Interdicţie 11.
Jurământ %,

Rezoluţiune
Sucreiate 10,

475),

Pi

-7. In afară de aceste moduri de stingere generală, există moduri speciale de
stingere care se aplică numai la unele obligaţuni.
(Demolombe,
XXVII,
No.
5;
Dalloz, R6p.: Obligations, No. 1638; Comp.:
Alexandreseco, VI, p. 450: C. Hamangiu,
]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II,
No. 804).
8. Astfel timpul deşi nu stinge oblisa“iunea, totuşi ea se stinge prin expirarea timpului pentru care a fost contractată. (Demolombe, XXVII, No. 7 urm.: Larombiere, Obligutons, Art.
1254, No.
3;
-Dalloz, R€p.,. Obligations, No. 1658; Huc,
VIII, No. 2;. Baudry et Barde, Obligations,
II, No. 1585; Alexandresco, VI, p. 430; C.
Hamangiu.
1]. Rosetti-Bălănescu
şi
AJ,
|
- Băicoianu, îl, No. 804).
9. De asemenea, deşi moartea debito-

1, 14, 15, 16.

Stare civilă 11.
Stingerea obligaţiilor 1 ur.
Termen 8,
Uz 10.
Uzutruct 10.

Doctrină,
|. Art. 1234 e. civ, În. (1091 e. civ. rom.),
prevede nouă moduri de stingere a obligațiunilor şi anume: 1) plata: 2) novaţiunea; 5) remiterea datoriei; 4) compensațiunea; 5) confuziunea; 6) pierderea lucrului datorat; 7) anularea sau resciziunea;

8) efectul

condiţiunii

rezolutoriu;

9)

pre-

scripția. (Josserand, II, No. 855; Alexandresco, VI, p. 428, 429; C. Hamangiu, |.
Eiosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No.

rului sau creditorului nu stinge obligatiumea, totuşi unele obligaţiuni se sting

804).

2. Simpla

uce

este

deteriorare

stingerea

obligat

să

a lucrului

obligaţiunii,

predea

ci

nu

creditorului

în starea în care se găseşte.
VI. p. 498, nota 3).

a-

debitorului
decesul
prin
lui. (Demolombe, XXVII,

debitorui

lucrul

bi€re,

(Alexandresco,

Art.

Obligations.

cereditorusau
No. 12: Lucom-

1234.

5; De-

No

legiuitorul ar fi pre-

mante et Colmet de Santerre, V. No. 1272
bis, II: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 314,
text şi noiele 2, 5, 4, p. 147; Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 1658; Laurent, XVII, No.
470; Huc, VIII, No. 2; Baudry et Barde, Obiigations, Îl, No. 1583; Alexandresco, VI,

posibilitatea de a o aduce la îndeplinire,
pentrucă această formulă generală se aplică atât la obligaţiunile de a da cât şi
la obligațiunile de a face sau a nu face, pe

şi Al. Băicoianu, II, No. 804).
10. Astfel acest mod de stingere are
din
rezultă
-loe pentru obligaţiunile ce
uzufruct,
viageră,
contractul de rendită

aplică numai la obligațiunile de a da. (Alexandresco, VI, p. 425, nota 1, 451, nota 1).

Rep., Obligations, No. 1638; Alexandresco,
VI, p. 430, nota 2; C. Hamangiu. [. Ro-

3. În art.

rom.)

unei

se

obligaţiuni,

i fost mai

"văzut

1234

prevede

că

bine

ca

mod

fr.

pierderea

dacă

obligațiunea

când astfel cum
4. Pentru

c. civ.

se

de

(091

e. civ.

stingere

lucrului.

stinge

prin

este redactat articolul

a

Ar

im-

p. 450; C. Hamangiu,

uz,

se

setti-Bălănescu

ca să aibă loc stingerea unei

cbligațiuni prin una din cauzele prevăzute de art. 12534 ce. civ. fr. (1091 c. civ.rom.),
trebueşte ca obligaţiunea să fi existat în

mod legal, să-şi fi produs

efecte căci, dacă

abitaţie,

I. Rosetti-Bălănescu

societate,
şi

Al.

mandat.

(Dalloz,

Băicoianu,

II,

No.

804).

'

11,

Unele

schimbări
dițiunea,

obligaţiuni

se

stinge

prin

de stare civilă, cum este inter(Demolombe.
etc.
falimentul,

Art.

1092

DESPRE

PLATĂ

Codul

civil

XXVII, No. 14; Larombiăre,
Obligations,
Art, 1234, No. 6; Dalloz, Râp., Oblizations, No. 1638; Alexandresco, VI. p. 4530).
12. În afară de modurile de sțingere a
obligațiunilor enumerate de art. 1234 c.

ciodată.
(Larombicre,
Obligations,
1324, No. 8; Alexandresco,
VI, p.

Art,
429,

stinge prin revocarea
consimțimântul mutual

venţiunii părţile nu ar fi contractat. (Larombire, Obligations, Ari.
1234, No, 4;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 1658; Contra: Demolombe. XXVII, No. 16; Laurent,
XVII, No. 474; Alexandresco, VI, p, 4%,

noia

civ. în. (1091 c. civ. rom.),o obligaţie se
tanie.

(Demolombe,

dacă

convenţiunii
prin
al părților contrac-

XXVII,

No.

13;

rombiere, Obligations,. Art. 1254,
2; Baudry et Barde, Obligatţions,
1585; Alexandresco,
VI, p. 430;
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al.

ianu, II, No. 804).
13. Câteodată
obligaţiunea

La-

No. 1.
II, No.
C. HaBăico-

se

(1091

e. civ. rom.)

prevede

nii, va

stituire

da naştere
a

ceea

unei

ce

obligaţiunii rezolvate.
No.

10,

11;

sa

Mourlon,

plătit

în

II,

No.

ons,

No.

672;

Huc,

VIII,

No.

Barde, Obligations, II, No.
dresco, VI, p. 429, nota 1).

17. Condijiunea suspensivă
tue un mod de stingere a unei

deoarece

gațiunea

dacă ca nu

se consideră

nu constiobligaţiuni

se îndeplineşte,
că

nu

et

Alexan-

a existat

obli-

ni-

Secţiunea
$

Art.

decat.
(Duranion,
Râp., Obligations,

lexandresco,

1092. — Orice

7. Despre

momentul

con-

VI,

XII, No.
No. 1639;

p.

431,

nota

5; Dalloz,
Contra: A-

5).

„ De asemenea, jurământul. (Dalloz,
R&p., Obligations, No. 1639: Contra: Alexandresco,

VI, p. 451.

nota

5).

23. Cu toate că art, 1234 c, civ. fr. (1094

€. Civ. rom.), prevede între modurile de
stingere a obligaţiunilor şi prescripțiunea,
totuşi obligaţiunea continuă a subsista şi

după

“stinge

țiunea.

îndeplinirea
numai

prescripțiunii

după

(Merlin,

ce

s'a

Troplong,

Râpertoire,

Prescription,

şi ea

opus

se

preserip-

Prescription,

No. 7; Demolombe,
XXVII,
rombiere, Obligations, Arţ.

De.

2; Baudry

1583;

în

20. Există unele fine de neprimire care
pot îi clasate între modurile de stingere
ale obligațiunilor, şi care pot fi opuse de
debitor la cererea făcută de creditor. (Demolombe. XXVII, No. 17; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1639).
21. Astfel este excepţiunea lucrului ju-

virtutea

1306;

existat

431).

(Demolombe, XXVII,

mante
et Colmet
de Santerre, V, No.
172 bis, LI: Dalloz, Râp., Suppl., Obligati-

fi

darea de
către debitor
creditorului, cu
consimțimântul acestuia un alt lucru în
se de cel datorat. (Alexandresco, VI, p.

şi pe acela al

de re-

ar

19. Un alt mod de stingere a obligaţiunilor este şi datio in solutum, adică prin

poate

obligaţiuni

ele

nota).

stinge chiar prin voința unilaterală a uneia
din părţile contractante.
(Alexandresco, VI, p. 450; C. Hamangiu, 1. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 804).
14. Convenţiunile pot fi reziliațe pentru o cauză de forţă majoră care împie'decă executarea lor. (Demolombe, XXVII,
No. 15; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1585; Planiol, IL, No. 599, 630 urm:
Alexandresco, VI, p. 430, 431).
15. Acest mod de stingere se aplică atâţ
la obligaţiunile de a da cât şi la obligatiunile de a face. (Alexandresco, VI, p.
454, nota 1),
16. Cu toate că între modurile de stinsere a obligaţiunilor, art. 1234 ce. civ. în.
îndeplinirii condiţiunii rezolutorie, totuşi
acest mod de stingere nu poate avea loc
decât dacă evenimentul se produce înainte de executarea obligaţiunii; dacă însă
el, se produce după executarea
obligaţiu-

1).

18. Obligaţiunea se poate stinge dacă
survin împrejurări de aşa natură încât

I, No.

No. 22: La.
1234, No. 7:

25;

Aubry

et Hau, ed. 4-a, IV, $ 314, text şi nota 5,
p. 147; Dalloz, Rep., Obligations. No. 16%;
Suppl., _ Obligations,
No.
672:
Laurent,
XVII, No. 465; Huc, VIII, No. 2; Alexandresco, VI, p. 429, nota 2),
24. După ce obligaţiunea s'a stins prin
unul din modurile prevăzute de lege, ea
nu mai poate să reînvie. (Dalloz, Rep. Obligations, No; 1640).
-

1. — Despre
plată

plată,

în genere.

plată

presupune

1638;

Civ.

o

datorie;

ceeac

e s'a
plătit fără
să fie debit este supus repetițiunei.
_Repetiţiunea nu este admisă în privința obliga
ţiunilor naturale,
cari au fost achitate de bună voe. (Civ. 186,
992 urm;, 1023,
1158,

1169,

1588,

1636,

Fr.

1235).

N

Text. fr. Art. 1235. — Tout paiement suppose
une dette: ee qui a, 6t6 payâ
sans Ctre du, est sujet ă repâtition
La râpătition n'est pas admise î Vâgard des obliga
tions naturelles qui ont
te volontairement
aequittâes.

—38 —

Codul

civil

DESPRE

Bibliografie
ÎONESCU

ConsTANT.,

(continuare).

Notă sub Trib. Teleorman

INDEX ALFABETIC
(a doctrină).
Accesorii 6,
Acte de binefacere 15.
Acţiune pauliană 31.
Alimente 20, 23, 24.
Amanet 55,
Anulare 25, 27, 32.
.
Apreciere suverană
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;
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cat 30, 31
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Binefacere
Capătuirea
Casaţie 16,
Cauză 8, 9,

Cesiune 537,

16.
copiilor 21, 22.
17.
10, 22,

Definiţie 1, 2, 3, 11.

Deosebire 42,

Dobânzi 39, 40,
Dol 25, 33,
Donaţiune 13, 22,
3

se face sau se prezumă
terea titlului. (Dalloz,
No.

6.

| Obligaţie de a face 2.
de a nu face 2.
de caritate 24.
de conştiinţă 12,
31, 49.
morală 12, 31, 49,

27, 31,

Plata 1 urm.
Plată liberatorie 4. 5, 8.
Pluralitate de obligaţiuni
7.

Dovadă 5, 9,18. .
Eroare 25, 40.
Executare, a se vede cuvântul: „Confirmare“.
Faliment 35, 36,
Femee măritată 28.
Fidejusiune 6, 54.

Prezumțiune 5.
Prinsoare 33, 48, 54.
Prohă 5, 9, 18,
Recurs 16, 17,
Remitere de datorie 37,
Remiterea titlului 5.
Repetiţiune 8, 10, 14, 20,

Gestiune de afaceri
Incapacitate 28;

Retenţie 46.
Servicii 15, 38,

Dotă 22.

:

Iudoială 18,

Stingerea

Interzis 28.
lpotecă 55.
Joc 33, 34, 48, 54,

prestajția reală

805).
plată

4. Pentru
plată,

ca

obligaţiunea
ca

sau

mai

să existe

mulţi

o obligaţie,

debitori,

căci

dacă

-

Dovada

plăţii

fără

cauză

va

să fie făcută de acel care o invoacă.
molombe,

de

XXVII,

o

II, No.

455).

poate

era

fi

o

No

Santerre

10. Când

tită

50,

859;

V,

obligaţiunea

obligaţiune

repetită

trebui

31; Demanie

(De-

bis,

et

No.

174

care

a fost plă-

Alexandresco,

naturală,

deoarece

nu

plata

este

[:

VI,
nu

fără

cauză. (Demolombe, XXVII, No. 35; Larombitre, Obligations, Art. 1235, No.
6;
Baudry ei Barde, Obligations, II, No. 1586;
Josserand, II, No. 839: Alexandresco, VI,
p. 455; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 802, 806).
11. Aubry et Rau dau următoarea de-

întelege

plată

p.

174 bis, I; Dalloz,

II, No. 806).

finiţie

de

gations

obligaţiunilor
naturelles

naturale:

sont

fondâs sur une cause

les

juridique

„Les

obli-

devoirs

qui,

de nature

ă engendrer, au profit d'une personne contre une autre, un droit ă une prestation

dâterminte,

tionnellement

seraient

l6gitimement

et

ra-

susceptibles de devenir 'objei

d'une coercition extârieure, mais que le l6gislateur n'a pas jug convenable de reconnaître comme obligations civiles“. (Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 207, p. 4; Comp.: Demolombe, XX, No. 38; XXVII, No. 34; Larombisre, Obligations, Art. 1235, No.
6:
Laurent, XVII, No. 6; Huc, VII, No. 234;
Colin et Capitant, II, p. 71; Alexandresco,
VI, p.6, 7; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 798).

să fie stinsă

această

VI,

Râp., Obligations, No. 1646,
5484
urm;
Baudry ei Barde, Obligations, II, No. 1585;
Pianiol, II, No. 400; Josserand, II, No. 837,
858; Alexandresco, VI, p. 435; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,
9.

a orice fel de obligaţie

trebueşte

obligaţiunea

Alexandresco,

met de Santerre, V, No.

obligaţiei 4—8,

se

1645;

creditori

Josserand,

prin

numai

:

Colmet

II, No.

nu

nu exisiă obligaţie, plata făcută este fără
cauză şi poaie
fi repetită. (Demolombe,
XĂVII, No. 29 urm.; Larombitre, Obligations, Art. 1255, No. 2, 5; Demante et Col-

a face, a nu face sau a da. (Larombiere,
Obligations, Art. 1235, No. 1 urm.; Dalloz,
Rep. Obligations, No. 1642;
Baudry
et
Barde, Obligations, II, No. 1584; Planiol,
II, No. 400; Josserand, II, No. 854: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, -No. 805; Comp.: Alexandresco,
VI, p. 452).
3, In limbajul juridic, a plăti, înseamnă a executa obligaţia oricare ar fi obiectul ei. (Planiol, II, No. 400; Josserand,
II, No. 834; Alexandresco, VI, p. 4%; C.
Hamangiu
Il.
Rosetti-Bălănescu
şi
Al.
Băicoianu, ÎI, No. 805).
prin

No.

trebueşte

p.

asemenea

stinge

adeseori prin remiRep., Obligations,

dacă. acele obligaţiuni au acelaş obiect.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1645).
8. Pentru ca o plată să fie liberatoare
şi să aibă de efeci a stinge o obligaţie,

i. Prin plată, în sensul cel mai restrâns,
se înțelege prestația unui lucru sau a unei
sume de bani, care trebuiau date. (Demolombe, XXVII, No. 26; Mourlon, II, No.
1507: Dalloz, Rep., Obligations, No. 1642;
Laurent, XVII, No. 476; Huc, VIII, No. 3;
Josserand, II, No. 854: Alexandresco, VI,
p. 4532; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu
De

Plata

mulți

Doctrină,

2.

1642,

7. O singură plată poate stinge mai
multe obligaţiuni, chiar dacă ar exista mai

29—31, 37.
Testament 26.
Vioienţă 25.

şi Al. Băicoianu,

No.

principală ci şi obligaţiile accesorii cum
este fidejusiunea, ete. (Dalloz. R€p.. Obli-

ations,

33, qi, 42, 43,

38.

1644).

529),

Prescripţie 30, 31.

Gaj 55.

în întregime liberaObligations,
VI, p. 529).

5. Pentru ca o plată să fie liberatoare,
trebueşte ca ea să fie dovedită iar dovada

Obligaţie principală 6.
Ordine publică 32.
Paternitate neligitimă 20.
Pensiune alimentară
20.

Datorie de recunoştinţă 37.

neîndoios

torie. (Dalloz, Rep.,
1645: Alexandresco,

Obligaţie naturală 10—36,
38,39, 41—48, 50,51, 53-57

Compensaţie 14, 44, 45.
Concordat 35, 36.
Confirmare 27, 50, 51, 52,
Copil natural 20.

s. II, 25 lunie 1920, Pand. Rom. 1926, II, 187.

fie în mod

Jurământ 30, 31.
Mandat 38,
Minor 28.
Novaţiune 47, 48, 49.
Nulitate 25, 27, 32,
Obiect 32.
Obligaţie accesorie 6.
| Obligaţie de a da 2.
Obligaţie
Obligaţie
Obligaţie
13, 14,
Obligaţie
52,

Art. 1092

PLATĂ

să
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—

Art.

1092

12.

Există

DESPRE
deosebire

naturale. şi simplele

înire

datorii

obligaţiunile

de

conştiinţă

sau obligajiunile de conştiinţă și toate ob gajiunile morale şi de conștiință nu intră
în categoria obligaţiunilor naturale. (Demolombe, XXIV, No. 6; Demanie et Colmet

de Santerre, V, No. 174 bis, II; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 1055, 1054, 1056;.
Suppl., Obligations, No. 384; Laurent, XV,
No. 450; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1654; Planiol,
ÎI, No.
5339; Alexandresco, VI, p. 7).
13. Plata unei obligaţiuni naturale constitue achitarea unei datorii iar plata unei

obligaţiuni de conştiinţă constitue o liberalitate. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 1057).
14. Obligaţunea naturală produce toate
efectele unei obligaţiuni civile, afară de

acţiunea de compensație, însă obligaţiunea
de conşiiinţă nu prodiice aceste efecte, ci
numai efecte voluntare cum este acela de
a_ împiedeca
repetiţiunea
plăţii
făcute.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1057).

15. Actele de binefacere şi serviciile fă-

cute unei persoane, nu constiluesc obligațiuni naturale şi deci nu pot produce efecte

civile. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1069).
16.

Tribunalele

vor

aprecia

hotărîrea

lor,

cari

în

mod

su-

veran, fără ca instanța de recurs să poată

cenzura

sunt

drepturile

cari conștituesc obligaţiuni naturale.
(Locr6,
Legislation civile; XII, No. 5; Larombitre,
Obligations, Art. 1235, No. 6; Dalloz, R&p.,
Obligations,

No.

1058;

Alexandresco,

VI,

p. 9: Comp. Contra: Laurent, XVII, No. 9).
17. Curtea de casaţie va avea dreptul
să.

cenzureze

consecinţele

legale

pe

care

un fapi constatat trebuia să le producă.
(Laurent, XVII, No. 9).
18. In caz de îndoială dacă voinţa părților a fost să creeze o obligaţiune naturală
sau o obiigaţiune civilă, obligaţiunea va fi
prezumată civilă, până la proba contrară.
(Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 587).

19. Tribunalele însă vor putea să stabilească că părţile au înțeles să creeze o
obligaţiune naturală, luând în consideraţie
termenii convențiunii şi împrejurările în
care

sa

încheiat

convenţiunea.

(Dalloz,

Rep., Suppl., Obligations, No. 387).
20. Printre cele mai principale obliga-

țiuni naturale

sunt cele rezultate din pater-

nitatea nelegitimă. Copilul natural nerecunoscul nu are dreptul să ceară alimente
dela taiăl său natural însă părintele natu-

Codul civil

PLATĂ

oarece obligaţiunile nu pot fi contractate
entru căpătuirea copiilor fără îndeplinirea
fo rmalităilor prevăzute pentru donaţiuni,
pentrucă prestaţiunile făcute cu titlu de
dotă sunt considerate de codul civil ca
donaţiuni.

(Demante

et Colmet de Santerre,

V, No. 174 bis, X; Dalloz, Râp., Suppl., Obligaiions, No. 389; Huc, VIII, No. 6; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1663; C.
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,

ÎI, No. 800;

III, No.

142,

145).

23. Datoria care incumbă rudelor apropiate, în afară de cele prevăzute de art.

: 205 şi 206 c. civ. îr. (187 şi 188 c. civ. rom.),
de a da alimente rudelor lor legitime sau na-

iurale, după o părere, constitue o obligațiune naturală. (Demolombe, XXVII, No.
41, 42; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 29,
text şi nota 9, p. 6; Dalloz, Rp, Suppl,
Obligations, No. 389; Comp.: Alexandresco,
VI,-p. 10, 11; C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IÎ, No. 801).
24, După altă părere dominantă, această
datorie nu constitue o obligaţiune naturală
ci o datorie de caritate. (Demante et Colmet

de

rent,

Santerre,

XVII,

Baudry

25.

No.

et Barde,

V,

16;

No.

Huc,

174

bis, X;

VIII,

Lau-

No. 23%;

Obligations, il, No. 1664).

Obligaţiunile

anuabile,

cum

ar

fi

pentru cauza de dol, violenţă sau eroare,
nu constituesc obligaţiuni naturale; după
părerea dominantă în doctrină. (Aubry et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 297, text şi nota 5, p.
5; Laurent, XVII, No.
11;
Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1660; Planiol,
II,

No.

345;

Alexandresco,

VI,

p.

12;

C.

Hamangiu,

Î. Rosetti-Bălănescu şi Al Băi-

coianu,
Colmet

No. 800;
Santerre,

ÎI,
de

Contra:
V, No.

Demante et
174 bis, V;

Comp.: Demolombe, XXVII, No. 58).
26. Constitue o obligaţiune
naturală,
datoria moştenitorului de a respecta şi de
a executa dispoziţiunile autorului său cu

toate că au fost exprimate verbal sau sunt
cuprinse într'un testament nul
pentru vicii

de formă. (Demolombe. XXVII, No. 42; Demante et Colmei de Santerre, V, No. 174

bis.

VI;

text

şi nota

Aubry

Obligations,

Comp.:

et Rau,

ed. 4-a,

6, p. 6; Dalloz,
No.

371;

C. Hamangiu,

şi Al. Băicoianu,

Planiol,

Il, No.

ÎV, $ 297,

Rep., Suppl,
Il, No.

345;

I. Rosetti-Bălănescu
800;

Contra:

Lau-

II,

1167;

rent, XVII, No. 14; Huc, VII, No. 237; Bau-

dry et Barde, Obligations,
Alexandresco, VI, p. 14, 15).

No.

ral nu poate repeti ceea ce a plătit copilului în această calitate. (Dalloz, R&p., O-

27. De asemenea, constitue o obligaţiune
naturală, donaţiunea între vii nulă pentru
vicii de formă, deoarece potrivit dispozițiunilor legii, această donaţiune poate fi
confirmată de moștenitorii
donatorului,

mei de a căpătui pe copiii lor legitimi sau
naturali, după o părere, constitue o obligațiune naturală. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 2097, text şi nota 8, p. 6; Dalloz, R&p.,

manie et Colmet
bis, VI; Contra;

bligations, No. 1059; Suppl., Obligations,
No. 589; Laurent, XVIE No. 47 urm;
Comp.: Alexandresco, VI, p. 11, nota 1).
21. Datoria care incumbă tatălui şi ma-

Suppl.,
Obligations, No.
589;
Laurent,
XVII, No. 18; Alexandresco, VI, p. 10).
22. După altă părere, această datorie
nu consiitue o obligaţiune naturală, de-

—

chiar tacit prin o executare voluntară.;(De-

de Santerre, V, No. 174
Laurent, XVII, No. 15;

Baudry ei Barde, Obligations,
Alexandresco, VI, p. 14).

Il, No.

1666;

28. Constituesc obligaţiuni naturale, angajamentele contractate de un incapabil,
de exemplu de un minor care înţelege şi-şi
dă seama de ceea ce face, de o femeie mă-

"40 —

Codul

civil

DESPRE

ritaiă fără autorizaţie, de un interzis, care
se află într'un interval lucid. (Pothier, Obligations, II, No. 192; Toullier, VII, No.
385; Demolombe,
XXVII, No. 36 urm;
Mourlon, II, No. 1509; Demante et Colmei
de Santerre, V, No. 174 bis, IV; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, 8 297, p. 5; Huc, VII,

Ne. 255;

Alexandreseo,

VI, p. 11;.C.

Ha-

mangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al.
Băicoianu, Il, No. 800; Contra: Laurent, XVII,

No. 10).

29, După stingerea unei obligaţiuni civile printrun mod pur civil, rămâne
o
obligaţiune naturală. (Dalloz, Râp., Obli-

- gations, No.

1062; Suppl., Obligations,

No.

595; Laurent, XVII, No. 20).
30. După stingerea unei acţiuni civile
prin o excepţiune peremtorie,
prevăzută
de lege în interes public, cum este prescripţia, jurământul decizoriu, autoritatea de
lucru judecati, continuă a exista pentru
debitor o obligaţiune naturală. (Pothier, Obligations, II, No. 196; Demolombe, XXVII,
No. 59; Larombiăre, Obligations, Art. 1235,
No. 6; Art. 1376, No. 22; Massâ et Vergâ sur
Zachariae, IL, p. 546, nota 10; Demante et
Colmei de Santerre, V, No. 174 bis, IV; Au-

bry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 297, text şi notele

11; 12,
p. 7; Mourlon, Il, No. 1309; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 1065; Prescription
civile, No. 45; Suppl., Obligations, No.
394; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1669, 1670, 1671; Planiol, Li, No. 693; Alexandresco, VI, p. 12, 13;:C. Hamangiu,

Î.

Rosetti-Bălănescu

No.

şi Al.

Băicoianu,

II,

800).

3i. După

altă

părere,

după

opunerea

unei excepțiuni peremtorii ca prescripţia,
jurământul decizoriu, autoritatea de lucru
judecat, se stinge nu numai obligaţiunea
civilă, ci şi obliațiunea naturală, rămânând
numai o obligaţiune morală sau de conştiinţă pe care dacă debitorul o achită

el face

o

liberalitate

care

poate

fi

ata-

cată de creditorii săi.
(Troplong,
Prescripiion, ÎI, No. 29 urm.; Dalloz, Rep.
Oblhgations, No. 1065; Prescription civile,
No. 45; Laurent, XVII, No. 12; XXXII, No.
203; iiuc, VII, No. 256).

32. Obligaţiunile

al

căror

obiect

sau

cauză sunt atinse de o nulitate de ordine
publică, nu pot da naştere la obligaţiuni

naturale.

(Demolomhbe, XXVII,

No. 45; La-

rombiere, Obligations, Art. 1255, No. îi;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
174 bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 297, p. 10; Dalloz, Rep. Suvpl., Obligaiions, No. 395; Huc, VII, No. 259; Alexandresco, VI, p. 12; C. Hamangiu, |. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 800).
33, In materie de joc sau prinsoare, cu
toate că datoriile rezultate din ele nu dau
dreptul la intentarea unei acţiuni, totuşi
ele dau loc la obligaţiuni naturale deoarece

dacă au fost plătite și nu există din partea

câştigătorului dol sau înşelătorie, plata nu
poate fi repetită. (Larombiere, Obligations,

Art.

1235, No.

chariae,

8; Mass6

III, $ 525, mota

et Verge

sur

Za-

9, p. 345; Demante

—

Art.

PLATĂ

1092

-et Colmet de Santerre, V, No. 174 bis, VIII;
VII, No. 178 bis, [; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 297, text şi nota 7, p. 6; Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 1066; Suppl., Obligations,
No. 5382, 395;
Laurent,
Si,
0.
19;

XXVII,

No. 194, 201; Baudry et Barde, O-

bligations, II, No. 1661; Baudry et Wabl,
Conirais al€atoires, No. 85; Planiol, II, No.
2110; Alexandresco, VI, p. 9; 453; C. Hamangiu, Î, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 800; Contra: Demolombe,

XXVII,

No. 44, 4).

34, Se exceptează jocurile cari contribuesc la exerciţiul corporal, potrivit dispoțiunilor art. 1966 ce. civ. în. (1657 c. civ.
rom,), care nu constituese obligaţiuni naturale. (Alexandresco, VI, p. 9; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,

ÎI, No. 800).

35. In caz de

admiterea

concordatului

unui falit, pentru partea din datorie care
nu a fost plătită creditorilor, subsistă o
obligaţiune naturală. (Demolombe, XXVII,
No. 40; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 174 bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 297, text şi nota 13,
p. 7; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 1067; Sp.
Obligations, No. 396; Laurent, XVII, No. 21;
Baudry ei Barde, Obligations, II, No. 1672;
Lyon-Caen et Renault, Trait& de droit commercial, VII, No. 617; Alexandresco, VI, p.
11; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
şi
Al. Băicoianu, II, No. 800).
36. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă constitue o obligaţiune civilă
condiţională sau o obligaţiune
naturală,
obligaţia de onoare ce şi-a luat-o falitul
concordatar, de a plăti creditorilor întreaga
creanţă dacă va avea bani. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 297, texi şi nota 16, p.8;
Dalloz, R&p.. Suppl., Obligations, No. 39%;
Laurent, XVII, No. 22).
37, Remiterea
voluntară
de
datorie,
stinge complect datoria lăsând să subsiste
numai 0 datorie de recunoştinţă. (Dalloz,
R&p., Obligations, No. 1067).
38. Constitue o obligaţiune naturală datoria care incumbă unei persoane de a recompensa serviciile făcute, cum ar fi ale
unui mandatar gratuit sau ale unui gerant

de afaceri precum

şi îngrijirile extraordi-

nare date de un servitor stăpânului său.
(Demolombe, XXVII, No. 41; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 174 bis, X; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 297, text şi nota
10, p. 7; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 392; Baudry et Barde, Oblications, 1],

No. 1665; Alexandresco,

VI, p. 11; Comp.:

C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu
Băicoianu, II, No. 801).

și

Al.

39. De asemenea, potrivit dispoziţiunilor

art. 1906 c. civ. fr. (1588 ce. civ. rom.), constiiue o obligaţie naturală, plata unor do-

bânzi cari nu au fost stipulate sau plata
unor dobânzi mai mari decât cele stipulate.
(Duranton, XVII, No. 599; Mourlon,
No, 986; Pont, Petits contrats, ÎI, No.

III,
253;

Alexandresco, VI, p. 10; C. Hamangiu, I.
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No.
800;

41—

Contra:

Laurent,

XXVI,

No.

522).

Art.

1092

DESPRE

40. Dacă

însă

plata

dobânzilor

a

Codul civil

PLATĂ

fost

47,

O

făcută din eroare, în credinţa că ele erau
datorite, dispoziţiunile art. 1906 c. civ. fr.
(1588 e. civ. rom.), nu-şi
găsese
aplicațiunea. (Duranton, XVII, No. 600; Laurent,

XII, No.

nota

Mourlon,

XĂVI,

1).

No.

41. Cu

525;

Alexandresco,

toate

că

VI,

obligaţiunile

p.

10,

naturale

nu pot da loc la acţiuni în justiţie, totuşi dacă au fost plătite, pă le nu pot
fi repetite. (Demolombe,
XXVII, No. 3%;

Demante
174

bis,

et

Colmet

de

INI;

Aubry

et

Santerre,

Rau,

ed.

V,

No.

4-a,

IV,

$ 297, text şi nota 8, p. 7: Dalloz, Rep,
Obligations, No. 1646; Laurent, XVI, No.

25 urm.; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1674; Planiol, II, No.
340;
Alexandresco, VI, p. 15, 16; C. Hamangiu, |. Ro-

setii-Bălănescu

şi

Al.

Băicoianu,

802).

ÎI,

No.

42. Potrivit dispoziţiunilor art. 1235 e.
civ. fr. (1092 ce. civ. rom), pentru ca repetițiunea să nu se poată face, trebueşte
ca plata obligaţiunii naturale să se fi făcuţ
de bună voe. (Dalloz, Rep., Obligations, No.

1646; Suppl., Obligations, No. 382; Alexandresco, VI, p. 16; C. Hamangiu, |. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 802).

43. Prin plata de bună voie se înțelege
cunoștința debitorului că plătea o datorie
naturală. (Locr6, Legislation
civile,
XII,

No.

565;

Demolombe,

XĂVII,

No.

46,

47;

Larombicre, Obligations, Art. 1235, No.
8;
Mourlon, II, No. 1311: Demante et Colmet
de Sanierre, V, No. 174 bis, XI, XII;
Pont,

Petits contrats, No. 1290; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 442, p. 729; Dalloz, Rep,,
Obligati

ons, No. 1646, 5524 urm.: Suppl.,
Obligations, No. 2516 urm.; Laurent,
XVII,
No.

24, 26; Huc, VIII, No. 5;
et
Barde, Obligations, II, No. 1674;Baudry
II, No. 859; Alexandresco, VI, p. Planiol,
16, 17;

C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu
Băicoianu, Îl, No. 802).

şi

Al.

44. O obligaţiune naturală nu poate face
obiectul unei compensaţiuni legale, deoarece

potrivit dispozițiunilor art. 1935 €. civ.
(1092 e. civ. rom.), aceasță obligațiune fr.
nu
poate fi achitată forţat ci numai
de bună
voie. (Duranton, XII, No. 405,
406; Demolombe,

XXVIII,

No. 54;

Demante

et Colmet de Santerre, V. No. 174 bis,
III; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 207, text
şi nota 95,
p._ 10: Laurent, XVII, No. 26; XVIII,
No.

408; Baudry

et Barde,

Obligations,

1681; Planiol, II, No. 573; AlexandrII, No.
VI, p. 20: C. Hamangiu, 1. Rosetti-esco,
Bălă,
nescu şi Al.
Băicoianu,

II,

No.

803).

45. Compensaţia convenţională
obligaţiuni naturale cu o obligaţiunea unei
poate să aibă loc. (Alexandiesco, VI,civilă
p.

21,
nu

nota).

46,

se

Creditorul
poate

unei

prevala

!

obligaţiuni naturale

de

această

pentru a exercita un drepi de obligaţie
(Baudry et Barde, Obligations, II, retenţie.
No. 1682;
Alexandresco,

VI, p. 17; C. Haman iu, |.
Bosetti-Bălănescu şi AL Băicoian
u, II, No.
5).
Ă

-

—

obligaţiune

naturală

transformată

într'o

Il,

Duranion,

ajutorul

novaţiunii.

No.

589;

X,

Obligations,

ÎI, No.

1309;

de Sanierre, V, No.

No.

Obligations,

XXIV,

Art.

Demante

îi

civilă prin

(Pothier,

293; Demolombe,

Larombitre,

poate

obligaţiune

357

1235,

urm.;

No. 554;
No.

9;

et Colmei

174 bis, III 219 bis, VII;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 297, text şi
notele 18, 19, p. 9; Dalloz, Rep. Suppl,
Obligations, No. 3585; Huc, VIII, No. 105;
Alexandresco, XI, p. 17, 18; C. Hamangiu,
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II,
No, 805; Contra: Laurent, XVII, No. 2%;
XVIII, No. 245; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1678; Planiol, II, No.
534;
Comp.: Colin et Capitant, II, p. 3%).
48, Dacă însă obligaţiunea naturală rezultă din joc sau prinsoare ea nu
poate

fi transformată într'o obligaţiune civilă
prin
ajutorul
novaţiunii.
(Demolom
XXVII, No. 257; Aubry et Rau, ed. 4-a,be,
ÎV,
$ 297, p. 9; $ 586, p. 575;

Pont,

Petits con-

trais, Î, No. 645; Daliloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 585; Laurent, XVII, No. 19;
XVIII, No. 245; Alexandresco, VI, p. 17
text şi nota 4; C. Hamangiu, I. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 803).

49,

Obligațiunile

pur

morale

sau

de

conștiință nu pot fi transformate în obligațiuni civile prin novaţiune, deoarece ele
pot servi de bază unei liberalităţi, iar nu

unei plăţi.
dresco,

(Huc,

VI, p. 18).

VIII,

No.

.

105;

Alexan-

50. Obiigaţiunea naturală nu se poate
transforma într'o obligaţiune civilă prin o

simplă
confirmare
expresă. (Demolombe,
XXIX,
No. 730 bis; Larombiere, Obligations, Art. 1255, No. 8; Aubry et Rau, ed.

4-a, ÎV. $ 297, text şi nota 3, p. 9; Laurent, XVII, No. 51; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1679: Alexandresco, VI, p.
18, 19; Contra: Toullier, VII, No. 59:

Maread€, Art. 1338, No. 2).
51. Debitorul poate confirma

Hiune naturală,
(Alexandresco,

în mod

VI,

p.

o

,
obliga-

tacit, executând-o,

19),

52. Obligaţiunile pur morale nu pot fi

confirmate. (Alexandresco, VI, p. 19)
53. In cazul când debitorul execută parțial o obligaţiune naturală, creditorul
nu

poate acţiona pe debitor ca să-şi execute
întreaga obligațiune naturală. (Demolombe,
XXVII, No. 49; Larombitre, Obligations,
Art. 1255, No. 9; Aubry et Rau,
ed. 4-a,
IV, $ 297, text şi nota 22, p. 9; Huc,
No. 5; Baudry et Barde. Oblivations,VIII,
II,
No. 1674).
54. Orice obligaţiune
naturală poate
face în mo valabil obiectul unei
fidejuSiuni, afară de de cele rezultate
ŞI prinsoare. (Troplong, Cautionnem din Joc
ent, No.
55 urm.; Mass6 et Verge sur Zachar
iae,
$ 759, nota 15, p. 66; Mourlon III, No. 1196;V,
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 174
bis, LII; Pont, Petiis contrais, II, No.
36
urm.;
'385:

Dalloz, Rep., Suppl.. Obligations, No.

Huc,

Obligations,

49—

VII,

No.

II, No.

236;

Baudry et Barde,
1676; Baudry et Wabhl,

Codul

civil

Contrais

alatoires

No.

louard Cautionnement,

946,

947;

PLATĂ

Guil-

p. 9; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No.
585; Huc, VIII, No. 5; Comp.: C. Haman-

No. 54; Planiol,

II,

No. 2529, 2532; Comp.: Alexandresco, VI,
p. 19, 20; C., Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, II, No. 805; Contra: Larombicre, Obligations, Art. 1235, No.
10; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 297, text
și nota 24, p. 10, $ 424, texi şi nota 5, p.
076; Laurent, XVII, No. 28; XXVIII, No.
141 urm.; Colin et Capitarit, II, v. 74).
55. Obligaţiunea “naturală poate fi
garantată printr'un amanet sau ipotecă. (Huc,
VII. No. 236; Baudry ei Barde, Obligations,

II, No.

ment,

1677; Baudry

etc.,

II,

No.

et Loynes,

1280;

giu,

XXIV,

No.

gations, Art.

1235,

551;

No.

ÎI. Rosetti-Bălănescu

II, No. 802).

„58.

A se vedea: art. 992, 995, 1588, 1636

şi 1638 din codul civil cu notele respective.

Nantisse-.

Comp.:

Jurisprudenţă.

Alexan-

Larombiere,

9; Demante

şi Al. Băicoianu,

57, Creditorul natural poate să cedeze
cu tiilu gratuit sau oneros creânţa sa naturală, dacă nu are un caracter personal:
în acest caz cesionarul va avea aceleaşi
drepturi pe care le avea cedentul. (Alexandresco, VI, p. 21).

dresco, VI, p. 19; C. Hamangiu, 1. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 80%;
Contra: Colin et Capitant, II, p. 74).
56. Actele juridice destinate a trans-.
forma obligaţiunile naturale în obligaţiuni
civile trebuesc considerate ca acte cu titlu
oneros, iar nu ca donaţiuni; prin urmare,
la aceste acte nu se cer condiţiunile de
formă şi de fond ale donaţiunilor. (Demo-

lombe,

Art. 1093

DESPRE

(Continuare

dela

1924 până

la 1927)

1. Dacă se decide ca suma ce sar găsi
în mâinile celui mituit, chiar dacă acesta
a primit-o cu rea credinţă, mituitorul nu
poate să pretindă restitirea ei, în virtutea
adagiului roman: „in pari causa turpitudinis cessat repetitio“, cu atât mai mult

restituirea nu mai poate fi pretinsă, atunci

Obli-

când suma se află în mâinile unui deţinător cu bună credinţă. (C. Apel laşi, S.
II, 14 Oct. 1926, Dreptul 36/1926, Pand.

ei Col-

met de Santerre, V, No. 174 bis, III; Aubry
et Rau, ed. 4-a, LV, g 207, text şi nota 21,

Rom. 1926, III, 149).

Art. 1093. — Obligaţiunea poate îi achitată de orice persoană
interesată, precum de un coobligat sau de un îidejusor.
Obligațiunea poate fi achitată chiar de o persoană neinteresată; această persoană trebue însă să lucreze în numele şi pentru
achitarea debitorului, sau, de lucrează în numele ei propriu, să
nu se subroage în drepturile creditorului. (Civ. 987, 1039 urm.,
1094, 1107,

1108,

1652 urm.; C. com. 309 urm., 322; Civ. Fr. 1236).

Tea. fr. Art. 1236. — Une obligation peut &tre aequittee par toute personne qui y est int6ressce, telle qwun cooblige ou une caution.
I/obligation peut mâme âtre aequittee par un tiers qui n'y est point int€ress€, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'aequit du debiteur, ou que, sil
agit en son nom propre, il ne soit pas subroge aux droits du er6aneier.
Bibliografie
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Ipotecă 2. 18.
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1. Obligaţiunea
poâie
fi achitată
în
prim rând de debitor; dacă creditorul refuză, fără motive legitime să primească
plata, debitorul îl poate constrânge, făcându-i oferta reală urmată de consemnaţiune.
(Demolombe, XXVII, No. 52; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 175 bis, II;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 516, p. 148;
Laurent, XVII, No. 478; Baudry ei Barde,
Obligations, II, No. 1587; Planiol, II, No.
401; Josserand, II, No. 844; Alexandresco,
VI, p. 435; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băivoianu, IL, No. 807).

Ofertă reală 1, 8, 9.
Opunere, a se vedea cuvântul: „Refuz“.
Plată 1 urm.
Plată a doua oară 25,
Plată parţială 16.
Prejudiciu 10.
Prescripţie 26.
Prezumpţiune. 6, 27, 28.
Probă 6, 27, 28.
Profit 24,
Refuz 1, 8—12, 14.

Stingerea datoriei 47.
Subrogaţie

19.
Terţ 3—28.

2, 4—8,

i

17, 18,

anâat 3, 20, 21.

—
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—

Art.

1093

DESPRE

2, Plata făcută de deţinătorul unui îmobil ipotecat pentru garantarea plăţii unui
terţ, liberează pe cel ce o face însă nu Iiberează pe debitorul principal care rămâne
obligat în virtutea subrogaţiei de plin drept.

(Demolombe, XXVII, No. 53; Larombitre,
Obligations, Art. 1236, No. 2; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 175 bis, III;
Mourlon, II, No. 1515; Aubry et Rau,
4-a, IV, 8 516, p. 148; Laurent, XVII, ed.
479; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
No.
1588; Alexandresco, VI, p. 455, nota
C.
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi. Al. 1;Băicoianu,

IÎ, No. 807).

3. Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1936

c.
civ. îr. (1095 e. civ. rom.), un terţ,
care nu
este interesat la plata
unei
obligaţiuni,
poaie s'o plătească, fie în numele
debitorului,

PLATĂ.

Codul

civil

decide că 'obligaţiunea s'a stins insă
va putea să dovedească că plata s'a terțul
cu subrogaţie sau cu titlu de cesiune. făcut
(Dal.
loz, Râp., Obligations, No.. 1655; Supl, 0.

„ bligations, No. 676; Laurent, XVII,
NO, 491),
7. Dacă în momentul plăţii obligațiunii

terțul

terjul

a primit

nu

o chitanță pură şi simplă,

poate pretinde

că s'a făcut

o su.
brogaţie printr'un act anterior deoare
potrivit dispoziţiunilor art. 1250, punctul ce
ec. civ. fr. (1107, punctul 1 ce. civ. rom.),i
subrogațiunea trebueșie să fie făcută odată
cu plata. (Dalloz, Rp., Suppl., Goligations,
No.

676).

8. Potrivit dispoziţiunilor art. 1236 e. civ.
fr.

nu

(1095 c. civ. rom), în cazul când terţul
are nici un interes la achitarea obliga
-

fie în numele său propriu. Terţul
să lucreze în numele debitorului, fie poate
tutea unui mandat, fie ca gestionar în virde afaceri, fie în scopul de a face debitoru
lui o

țiunii, el poate să oblige pe creditor să primească plata pe care o [ace în numel
e debitorului, dacă nu cere subrogaţia, şi oferta

Obligations, Art, 1236, No. 3; Demante
et
Colmet de Santerre, V, No.
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 3 175 bis, IV;
316, p. 148;
Mourlon, II, No.

ed.

liberaliiate. (Duranton, XII,
No. 16; Demolombe, XXVII, No. 54, 55;
Larombiăre,

Obligations,

No.

1517; Dalloz, Rep.,
2252; Laurent,

molombe,

Suppl.,

XVII, No.
481; Huc, VIII, No. 6: Baudry
bligations, II, No. 1587, 1390; et Barde, OPianiol, II,
No. 401; Josserand, IL, No.
dresco, Vi, p. 435, 456; C. 844; AlexanHamangiu, |.
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoian
u, ||,
No.

807).

4. Potrivit dispoziţiunilor art.
Îr. (1095 e. civ. rom.), plata poate 1236 ce. civ.
fi făcută
de un

propriu,

terț, care lucrează în numele
său
cu condiţiune ca să nu se subroge

în drepturile creditorului, După
această formulă înseamnă că plata o părere,
nu constitue un

mod de stingere a obligaţiunii
decât atunci când terțul mu
s'a subrogat în
dreptul creditorului, căci în cazul
contrar

obligaţiunea subsistă
nou creditor,

însă S'a substituit un

(Larombiere,

Obligations,

No. 1651),
5. După altă părere, dominantă,
formulă înseamnă că un terț care această
nu este
interesat la achitarea unej obligaţiun
consirânge pe creditor să prime i, poate .
ască plata
însă nu-l poate constrânge să consi
mtă la
subro

gaţie. (Demolombe, XXVII, No. 65, 66;
Mourlon, II, No. 1314; Demante et Colme
t
de Santerre, V, No. 175 bis, VII, VIII;
Dalloz, R€p.,

Alexandresco,

cută de acesta, pe motivul că debitorul
nu
are nici un interes ca să se facă plata.
(Demolombe, XXVII, No. 56, 57; Larom-

biere, Obligations,
manie et Colmet
bis, V; Aubry et
texi și nota 2, p.
gations, No. 1656;
677; Laurent, XVII,
No. 6; Baudry et

No. 1593; Contra:
Toullier, VII, No.

Art. 1236, No. 5; Dede Santerre, V, No. 175
Rau, ed. 4-a, IV, 8 516,
148; Dalloz, Râp., ObliSuppl., Obligations, No.
No. 485, 486; Huc, VIII,
Barde, Obligations, II,
Delvincourt,
11).

II, p. 359;

10. Crediiorul poate refuza plata făcută
de un terţ dacă această plată nu este complectă sau îl vatămă în drepturile sale.

XVIL
No. 482).
11. Terţul neinteresat poate face o plată,
valabilă, chiar dacă debitorul se opune
facerea plăţii. (Demolombe, XĂVII, No. 6;la
arombiere, Obligations, Art. 1236, No.
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 5;
175
bis, X, XI: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, Ş 316,
text şi nota 1, p. 148; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 1660, 1663; Suppl., Obligation
s,
No. 678; Baudry et Barde, Obligation
s, II,

12. Dacă însă pe lângă debitor se opune
face
obligaţiunii. (Demolombe, XXVII achitarea
Demante et Colmet de Santerre, ,V, No. 39;
No. 175
bis, X; Dalloz, R&p., Suppl.,
ations,
No. 678; Laurent, XVII, No. 485; Oblig
Huc, VIII,
No. 7; Baudry et Barde, Obligation
s, II,
No. 1394).
şi creditorul, terţul nu poate

VI, p. 432).

6. Când din acte nu se poate constata
titlul cu care a plătit un terţ o oblig
aţie,
adică dacă terțul a făcut o.
pură şi
simplă extinctivă de obligaţie, plată
sau a făcut
o plată
cu subrogaţie sau a făcut o plată
cu titlu de cesiune, deoarece nici
subrogaţia nici cesiunea nu se pot prez
uma, se va

—

IV,

No. 1593; Contra: Laurent, XVII,
No. 485;
ue, VIII, No. z; Alexandresco, VI,
p. 437,
458).
i
!

Obligations, No. 1652; Suppl, ONo. 675; Laurent, XVII, No. 481;

Huc, VIII, No. 8; Baudry et Barde,
gations, II, No. 1395, 139; Planiol, II,ObliNo.

409;

XXVII,

No. 55; Aubry et Rau,
8 316, p. 148: Dalloz, Rp,
Suppl., Obligations, No. 677; Laurent, XVII,
No. 482; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1393; Planiol, II, No. 401)..
9. In cazul când terţul nu are nici un
interes la achitarea obligaţiunii, creditorul
nu poate refuza plata şi oferta reală îă4-a,

(Dalloz, Rp. Obligations, No. 1658;

Art,
1256, No. 8; Aubry et Rau,
4-a, IV,
$ 516, text şi nota 6, p. 149; ed.
Dalloz, Rp.
Obligations,

bligations,

reală pe care o face creditorului este
valabilă şi pune pe creditor în întârziere.
(De-

13. Plata făcută de un terţi interesat sau
trebu

neinteresat,

44

eşte

să

aibă

de

obiect

Codul

civil

DESPRE

exact

lucrul

Rep.,

Obligations,. No.

datorit

679).

No.

gations,

de

Suppl.,

(Dalloz,

Obli-

o

este

datorit

lucrul

dacă

14. Astfel,

debitor.

1661:

sumă de bani, plata trebueşte să se facă
în bani, iar nu în cambii sau efecte de comerţ pe care _creditorul le poate refuza.
(Demolombe, XXVII, No. 75; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 1661; Suppl., Obligations,
No. 679; Laurent, XVII, No. 482).

15. În

făcută şi
terțul ar
ditorului
pensaţia
miterea

lombe,

fi

poaie

plata

precedent

cazul

în alt mod decât cu bani, dacă
fi la rândul său creditor al ereşi ar avea dreptul să opue comîntre cele două datorii prin re(Demotitlului său de creanță.

16. Terţul

679;

să

trebueşte

Rep.

Dailoz,

77;

76,

No.

XXVII,

Suppl., Obligations, No.
ranton, XII, No. 172).

Du-

Comp.:

obliga-

achite

țiunea în întregime, neputând să constrângă
parțială
pe creditor să primească v plată
a datoriei. (Demolombe, XXVII, No. 78;

Larombitre, Obligations, Art. 1236, No. 4).
17. Plata făcută de un terţ fără subrogajie, fie că terţul lucrează în numele şi
pentru achitarea debitorului, fie că lucrează
în numele său propriu, liberează compleci
pe debitor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, Ș
316, text şi nota 7, p. î49; Laurent, XVII,
No.

488).

18. Terţul care a plătit fără a

fi subro-

gat în drepturile şi acţiunile creditorului, dacă era interesat adică dacă era ţinut
personal sau real la plata datoriei, ca co-

obligat,

sau

ca

debitor

ipo-

al imobiluui

tecat, va avea contra debitoruiui a cărui datorie a plătit-o, aceleaşi drepuri şi
acțiuni ca şi creditorul pe care l-a plătii.
(Dalloz, Rep., Suppl., Obigations, No. 680).

19. Dacă terţul care a plătit fără subro-

Art.

PLATĂ

1094

22. In cazul când terţul a plătii datoria
cu toată opunerea -crediiorului; în părcrea

care consideră ca valabilă plata făcută în
aceste condițiuni, terțul va avea dreptul să
exercite recursul său contra debitorului.
(Poihier, Mandat, V, No. 185; Demolombe,
XĂVII, No. 80; Larombiăre, Obligations,
Art. 1236, No. 5; Mourlon, II, No. 1320;
Demante ei Colmet de Santerre, V, No.
175 bis, XI; Laurent, XVII. No. 488, 489;

Huc,
VI,

p.

VIII,

No.

457,

458,

9;

441,

Comp.:

Alexandresco,

449).

23. Dacă se stabileşieş că terțul a plătit
cu scopul de a face o liberalitate debitorului, el nu va avea recurs contra acestuia.
(Dalloz, Râp.. Obligations, No. 1662, 1665;
Suppl.,
Obligations,
No.
680;
Laurent,
XVII, No. 490; Alexandresco, VI, p. 445).
24. În cazul când terţul a plătit fără

a avea mandat

din partea debitorului, fie

că a lucrat în numele debitorului, fie că
a lucrati în numele său propriu, va avea
contra debitorului recurs numai în măsura
în care plata a profiiat acestuia, pe baza
principiului că nimeni nu se poate îmbosăţi pe nedrept în dauna altuia. (Demolombe, XXVII, No. 81; Larombitre, Ubligations, Art. 1236, No. 5; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 175 bis, XI, Dailoz,
Rep., Obligations, No. 1665; Laurent, XVII,
No.

488;

Huc,

VIII,

No.

9,

10;

Baudry

et

Barde, Obligations, II, No. 1399).
25. In cazul când după plată terțul care
nu avea mandat, nu a încunoştiinţat despre aceasta pe debitor şi acesta a plătit
de asemenea datoria, terțul nu va avea recurs contra debitorului, ci numai contra creditorului. (Demolombe, XXVII, No. 83; La-

rmbiere, Obligations, Art. 1236, No. 6; Dalloz, R&p., Obligations,

mandatar, el va avea recurs contra debitorului în virtutea acţiunii din mandat, iar
dacă nu era mandatar, va avea recurs în
virtutea quasi-contractului de gestiune de
afaceri. (Demolombe, XXVII, No. 79 urm;

făcută de un terţ nu se prevede cu a cui
bani s'a făcut plata, după o părere, prezumpţiunea este că ea a avut loc cu banii

dacă

terţul care a plătii era

Larombiăre, Obligaiions, Art.
Demante

175

et

bis, V;

tions, No. 680;

Colmet

Dalloz,

de

R&p.,

1236,

Santerre,

Suppl.,

5;

No.

V,

No.

Obliga-

Laurent, XVII, No. 488; Huc,

VIII, No. 10; Baudry et Barde, Obligations,

No. 1399; Alexandresco, VI, p. 442).
2]. In cazul când terţul exercită rezursul contra debitorului, acesta are dreptul
II,

pe care le-ar
să-i opue toate excepţiunile
fi putut opune creditorului. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 1662).

et Barde,

1663; Huc, VIII,

No.

20. Astfel

9; Baudry

No.

gaţie, nu era interesat, el are de asemenea
recurs contra debitorului, însă nu în virtutea obligaţiunii primitive care s'a stins
ci în virtutea, unei obligajiuni nou născută
din plată. (Dalloz, Râp., Obligations, No.
1662 urm.; Alexandresco, VI, p. 437).

Obligations,

27. In cazul când

în chitanţa de plată

debitorului şi terţul care exercită recursul
va trebui să dovedească origina banilor.

(i.arombitre, Obligations, Art. 1256, No. 7).
28. După altă părere, în caz când terjul a plătit o datorie, prezumpjiunea este
că plata sa făcut cu
banii săi personali,
atară dacă se prevede în chitanţă că plata
sa făcut cu banii debitorului, sau dacă
debitorul dovedeşte poirivit dreptului co-

mun că plata s'a făcut cu banii săi. (Dalloz, Râp,„, Suppl., Obigations, No. 682;
Alexandresco,

VI, p. 443).

Art, 1094,
— Obligaţiunea de a face nu se poate achita
contra voinţei creditorului, când acesta are
în
altă persoană
—

II,

No. 1400; Alexandreseo, VI, p. 444).
26. Preseripţia recursului terțului contra
debitorului va fi de ireizeci ani şi care
va începe din momentul
plăţii. (Dalloz,
Rep.. Obligations, No. 1664, 1665).

45 —

de
in-

Art.

1095

DESPRE

teres ca debitorul
Civ. Fr. 1237).

PLATĂ

Codul civil

chiar s'o îndeplinească.
|

(Civ.

1075 “urm:, 1093;

Text. Jr. Art. 1237. — I/'obligation de faire
ne peut âtre aequittâe par un
lorsq

tiers contre le gr6 du ereaneier,
par le debiteur lui-mâme.:

ue ce dernier a intâr&

Doctrină,

zat

4.

(1094 e. civ. rom.), obligațiunea
face nu se poate achita de altă persode a
ană

în contra voinţii creditorului, când
acesta
are interes ca debitorul chiar so
îndeplinească. Această regulă îşi găseşt
e aplicațiune de exemplu în cazul când
debitorul

4-a,

IV,

Rp.

rent, XVII,

$ 516,

text

Obligations,

şi nota

No. 49%; Huc,

No.

VIII,

4, p.

1659;

No.

149;

eo, VI, p. 456, nota
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi1, 440: C.
Al. Băicoianu, II, No. 808).
2. Dispozijiunile art. 1237 ce.
civ. fr.
(1094 c. civ. rom.), îşi găsesc
aplicațiunea
şi în cazul când acel care se oferă
plata este interesat la executarea să facă
țiunii cum ar fi un coobligat „solid obligaar sau
un fidejusor.

molombe,

(Duranton, XII, No. 21; DeXXVII, No. 71; Larombitre,
O-

bligations, Art. 1257, No. 4, 2; Demante
ei
Colmet de Santerre,

V, No. 175 bis, II;
Aubry ci Rau, ed. 4-a, IV,
nota 5, p. 149; Dalloz, Rep: $ 316, text şi
Obligations,
No.

1659; Laurent, XVII,
No. 49%; Huc,
VIII, No. 4; Baudry et Barde,
Obligations,

II, No. 1402; Alexandresco, VI,
p. 440,
In cazul prevăzut de art 1257 c. 441).
civ.
fr. (1094 e. civ. rom.), dacă
debitorul nu-şi
execută obligaha, terțul coobl
igat solidar
sau fidejusorul

interese,

chiar

este răspunzător de daunedacă creditorul ar fi refu-

În

cazul

când

No.

obligaţiunea

No. 72; Mourlon, II, No. 1518;
XVII, No. 49%; Huc, VIII, No. îi; Laurent,
et Barde, Obligaiions, II, No. 1405; Baudry
Alexandresco, VI, p. 457, 441).
5. Tribunalele

vor

aprecia

dacă

obligațiunea de a face trebueşte să fie execu
tată

Lau-

11;
et Barde, Obligations, II, No.
1401;
II, No. 401; Josserand, II], No.
845;
Alexandres
Baudry
Planioi,

ce ar fi făcut-o acesta.

aţiunea dispoziţiunile art. 1236 c.
civ.
fr. (1095 c. civ. rom.), iar nu art.
1257 €.
civ. fr, (1094 c. civ. rom.). (Pothi
er, Obligations, II, No. 500; Demolombe,
XXVII,

obligându-se la un fapt, creditorul
în consideraţie talentul debitorului. a avut
(Demolombe, XXVII, No. 68 urm.; Larom
bligations, Art. 1257, No. 1; Aubrybiere, Oet Rau,

ed.

de plată

Rep., Obligations,

1659).
de a face
poate fi executată de orice perso
ană iar
nu numai de către debitor, îşi vor
găsi
aplic

1. Potrivit dispoziţiunilor art, 1257
c. civ.
în.

Dalloz,

oferta

(Dalloz,

qu'elle soit remplie

numai

de către debitor.

(Dalloz, R&p.

Obligations, No. 1659).
:
6. In cazul când în convenţiune
s'a prevăzut

că obligaţiunea de a
să fie executată numai de
nu va putea fi substituit de
chiar dacă obligaţiunea ar

face va trebui
debitor, acesta
altă persoană,
putea fi exe-

cutată
de
orice persoană.
lombe,
XXVII, No. 75; Larombitre, (Demo
Obligations,
Art. 1237, No. 1: Dalloz, Rep., Obliga
tions,
No. 1659; THuc, VIII, No. 4;
Baudry et
Barde, Oblig

dresco,

ations,
p. 44,

VI,

7. Dispoziţiunile

II,

No.

art.

1404;

Alexan-

1957

(1094 c. civ. rom.), îşi găsesc c. civ. -fr.
şi la obligaţiunea de a da, în aplicaţiunea
intenţia părţilor contractante a cazul când
fost ca obligaţiunea să
fie căecutată de o anumită
(Demolombe, XăĂVII,
74

persoană.

No.
Mass€ et Vergâ sur Zachariae,
nota 5, p. 418 Aubry et Rau, III, g
ed. 4a
$ 316, text şi nota 5,
p.
Baudry
Barde, Obligations, II. No. 149;
1405, 1406;
iexandresc
o,

558,
IV,

VI, p. 441).

et

A-

Art. 1095. — Plata, ca. să fie
valabilă, trebue făcută de proprietarul capabil de a înstrăină
lucrul dat în plată.
Cu toate acestea, plata unei sum
e în bani, sau altor lucruri
ce se consumă prin întrebuin
țare, nu poate îi repetită con
tra creditorului, care le-a consumat
de bună credință, deși plata
s'a făcut
de O persoană, ce nu era pro
pri
instrăina. (Civ. 949 urm., 971, etar, sau care nu era capabilă de a
974, 1898, 1909; Civ. Fr. 123
8).
Tezi
. fe. Art. 1238. — Pour payer
valablement

)

il faut

&tre

proprictaire

somme par lusage, ne peut
de. bonne foi, Quoique le pai âtre rEpete contre le crâancier qui la, consommâe
priâtaire ou qui n'6tait pas ement en ait 6t6 fait par celui qui n'en 6tait pas pro-

capable de I'aliâner,

—

46—

Codul

civil

”
INDEX

16—21,

Aoctrină).
Lucruri determinate
în
specie 7.
Minori 28, 30, 32.
Monede 46,
Nulitate 9—13, 16—21, 34—

24

Bani 39, 40, 46, 47, 48.
Buna

credință

11,

39, 42, 50, 51, 52.
Cal 50.

18, 26,

38,

Obligaţie alternativă 7.
Ubligaţie de a face 1.
Obligație de a nu face 1.
Ofertă 20.
Perderea lucrului 27. 36.
Plată 1 urm.
i
Piată cu lucrul altuia 9—

Capacitate 28.
Confirmare 13, 34.
Consumare 18,21, 26, 39—

„51,
Contrazicere 3.
Culpă 27, 49.
Dare în plată 7.
Daune-interese 12.
Deosebire 6.
Donaţiune 46.
Evicţiune 11.
Femee măritată 28, 33.
Folosinţă 2, 11.
Forţă majoră 27, 36.

27, 39—42, 49—52,

Posesiune 2.
Prejudiciu 38,
Prescripţie 16, 17, 24, 25.
Proprietate 3, 5—9.
Ratificare 13, 34.
Rea credinţă 40, 41.
Refuz 15, 37.
Renunţare 16.
Repetiţiune 39, 40, 41, 5f.
Revendicare 22—%6.
Rişcuri 27, 36.
Specie 7.

Imobile 35, 33,

Imposibilitate 49, 50.
Imprumut 5, 30, 46.
Incapacitate 28—42, 52, 53,
Instrăinare 3.
Interes 7.
Interzis 28.
Locaţiune 5.
Lucruri certe 4. 8, 27.
Lucruri consumptibile, a
se vedea cuvântul: „consumare“,

Stingerea obligaţiei
Succesiune 14.
Terţe persoane
Tradiţiune 8.
Tulburare 41.
Vânzare 33.

13, 14.

7, 29.

2, De asemenea, dispoziţiunile ari. 125$
e. civ. fr. (1095 c. civ. rom.), nu-și găsesc
aplicaţiunea
când
dreptul ce
trebueşte
transferat este un drept de
posesiune sau
de folosinţă. (Dalloz,
Rep.,
Suppl., Obligations, No. 687; Alexandresco, VI, p. 444,

445).

3, Dispoziţiunea din art. 1238 c. civ. fr.

(1095 c. civ. rom.), care pare să presupue
că plata este în mod necesar translativă
de proprietate, este în opoziţie cu dispozițiunile art, 711 şi 1138 c. civ. În. (044 şi
978 c. civ. rom.), potrivit cărora proprietatea se dobândeşte şi se iransmite prin efec-

tul obligaţiunilor, deoarece creditorul fiind

proprietar în baza contractului, plata nu
poate fi considerată ca o înstrăinare care îl

proprietatea.

(Toullier, VII,

No.

6; Demolombe, XXVII, No. 84 urm.; Larombiăre, Obligations, Art. 1238, No. 1; Marcadâ, Art. 1258, No. î; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, £ 316, p. 151; Dalloz, Rep. Obli-

gations, No. 1669; Vente, No. 157; Laurent,
XVII, No. 495).
4. Dispoziţiunile art. 1238 _c. civ. fr.

(1095 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicațiunea la obligaţiunile de corpuri certe,

când

lăteşte
Ppiectul

de debitor şi când

se

care a _ făcu
cert
însăşi corpul
ligaţiună. (Dalloz, „Rep. Obl-

gations, No. 1670; Suppl,. Obligations, No.
686; Alexandresco, VI, p. 444, 445).
îr.
5. Dispoziţiunile

art.

cum

sunt

cele

de o terță persoană

decât cel datorit.

la obligaţiunile de a lace sau a nu face.
(Dalloz, Re€p., Suppi., Obligations, No. 687).

se face

proprietăţii,

obligaţiei se face

1. Dispoziţiunule art. 1258 c. civ.
fr.
(1095 ce. civ. roik.), nu-și găsesc aplicaţiunea

plata

transferarea

rezuliate
din
împrumuț
spre folosinţă,
amanet,
locaţiune,
etc.
(Demolombe,
XXVII, No. 85; Dalloz, Râp., Obligatiuns,
No. 1671: Suppl., Obligations, No. 687; Laurent, XVII, No. 495; THuc, VIII, No. 13;
Alexandresco, VI, p. 444, 445).
6. Dispoziţiunile art. 1238
ce: civ.
fr.
(1095 e. civ. rom.), se deosebesc de dispoziţiunile art. 1236 şi 1237 c. civ, fr. (1093
și 1094 c. civ. rom.), deoarece primele se
aplică numai contractelor care au de obiect
să pue în sarcina debitorului obligaţiunea
de a transfera proprietatea unui lucru, pe
când celelalie îşi găsese aplicaţiunea la
orice fel de contracte. (Demolombe, XXVII,
No. 84; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 177 bis, I; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1407; Planiol, II, No. 405).
7. Dispoziţiunile art. 1258 e. civ.
fr.
(1095 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
în următoarele cazuri,
când
plata este
aceea care transferă proprietatea: 1) când
obiectul obligaţiunii este format din lucruri
determinate numai în specie sau de lucruri
datorite sub alternativă; 2) când plata

in-

teresată sau neinteresată; 5) când debitorul dă creditorului în plată, un alt lucru

Doctrină.

transmite

Art, 1095

PLATĂ

(1095 ce. civ. rom.), nu-și găsesc aplicaţiunea la obligaţiunile care nu au de obiect

ALFABETIC

(a
Amanet 5.
Anulare 9—13,

DESPRE

1958

ce.

civ.

(Demolombe, XXVII, Na,

86: Larombiere, Obligations, Art, 1238, No.
2, 5; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 175 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 516, text şi nota î1, p. 151; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 1670; Laurent, XVII, No.

495; Baudry

et Barde, Obligations, II, No.

1407; Planiol, II, No. 405).
8. Dispoziţiunile art.
1258 c. civ. fr.
(1095 ce. civ. rom.), îşi găsese aplicaţiunea
și în cazul când obligaţiunea are de obiect
un corp ceri, însă părţile au convenit ca
proprietatea să se transfere numai în momentul tradiţiunii.
(Demolombe,
XXVII,
No. 86; Marcade, Art. 1238, No. 1; Baudry

et Barde, Obligations, II, No. 1407; Planiol,
II, No. 405).
9. In cazul

când

crul altuia, plata

plata

poate

sa

făcut

fi atacată

cu

lu-

în nu-

litate deoarece acel care a făcut-o nu a
putut să transmită creditorului proprietatea
lucrului înstrăinat.
(Demolombe, XXVII,
No. 91 urm.; Larombiere, Obligations, Art.
1258, No. 5; Demante ei Colmei de Santerre, V, No. 177 bis, V; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 516, p. 152; Laurent, XVII, Ne.

494 urm.; Baudry

et Barde,

Obligations,

II, No. 1409; Planiol, II, No. 404; Josserand, II, No. 842, 843; Alexandresco, VI,
p. 446; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, Îl, No 809).

10. In acest caz, creditorul poate cere
nulitatea plăţii făcute, însă are dreptul să
ceară să i se dea un alt lucru, în locul celui
care. a fost plătit. (Demolombe, XXVII, No.
91; Larombitre, Obligations, Art. 1238, No. 5;

Demante et Coimet de Santerre, V, No. 177
bis, VI;

47 —

Aubry

et Rau,

ed. 4-a,

IV, $ 516,

Art.

1095

DESPRE

texi şi nota 18, p. 152; Dalloz, Râp,, Obli-

gations, No. 1678; Laurent, XVII, No. 49%;
Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 1410;

Planiol, 11, No. 404; Josserand, Il, No. 843;
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL

Băicoianu,

II, No. 809).

1]. Creditorul

cere

nulitatea

când

de

plăţii

,

bună

nu

credință
numai

în

poate
cazul

a fost tulburat în folosința lucrului

plătit

sau

a fost evins

de acest lucru, ci
în cazul când se teme de o evicţiune.
(Demolombe, XXVII, No. 92; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, Ă 516, p. 152; Dalloz, Rep,
Obligations,
No. 1673; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1410).
12. Creditorul poate cere și daune-interese dela debitorul care i-a dat în plată
şi

un

lucru străin.

13,

In

(Alexandresco,

cazul

când

VI, p. 446).

adevăratul

proprie-

tar al lucrului plătit ratifică plata făcută
de un neproprietar, obligațiunea este stinsă

şi creditorul nu are dreptul să ceară nulitatea plăţii. (Demolombe, XXVII, No. 95;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1676; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1411).
14, De
asemenea,
obligaţiunea
este

stinsă când adevăratul

proprietar

lui plătit devine moștenitorul

al lucru-

celui care a

făcut plata sau acesta din urmă devine
moștenitorul adevăratului proprietar. (Demolombe, XXVII, No. 93; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1676).

PLATĂ

Codul

eivi]

lucrul altuia, debitorul care a plătit poate
cere nulitatea plăţii. (Demolom e,
No. 98 urm.; Demante et Colmet deXXVII,
San.
terre, V, No. 177 bis, VI, VII, VIII; Mourlon, ÎI, No. 1525, 1307; Aubry et Raw,
ed.
4-a, V, $ 316, text şi nota 16; p. 152;
Dal.
loz, R€p., Obligations, No. 1674;
Obligations, No. 684; Laurent, XVII,Suppl,
No.
499; Huc, VIII, No. 16; Baudry et
Obligations, Il, No. 1417; Pianiol, Barde,
II, No.
405; Josserand, II, No. 845; Alexandres
co,
VI,

p.

446,

Bălănescu

48;

şi

Al.

C.

Hamangiu,

Băicoianu,

II,

1. Rosetti.

No.

809;

Contra: Larombiăre, Obligations, Art,
1258,
No. 5; Mass et Verg6 sur Zachariae,
TII,
8 558, text şi nota 12, p. 421).

20, Debitorul nu poaie cere
plății decât după ce va fi oferit
creditorului un alt lucru care este
tatea sa. (Demolombe, XXVII, No.

mante

et

Colmet

de

Santerre,

nulitatea
în plata
proprie102; De-

V, No. 177
his, 1X; Dalloz, Râp., Suppl., Obliga
tions,
No. 684; Baudry et Barde, Obligations,
II,
No. 1418; Alexandresco, VI, p.
448).
21. Regulele
precedente îşi găsesc aplicaţiunea, chiar dacă ar fi vorba
cru care nu se consumă prin întrede un lubuințare.
(Laureni,

XVII, No. 500; Huc, VIII,

lexandresco, VI, p. 448; Contra: No. 16;
Demolombe, XXVII, No. 100).
2. In cazul când debitorul
toria cu lucrul altuia, adevăratul a plătit da15. Creditorul poate refuza plata făproprietar
al lucrului dat în plată poate
cută cu lucrul altuia, deoarece el nu poate
să revendice |
lucrul
care
îi
aparț
fi silit să primească o plată nevalabilă.
ine şi credit
refuza restituirea, deoarece orul nu poate
(Alexandresco, VI, p. 444, 446).
deţine lucrul
fără
cauză.
(Pothier, Obligations, II, No.
16. Creditorul poate cere nulitatea plă498;
Demolombe, XXVII, No. 114
ţii, chiar dacă a devenit proprietarul
urm.; Lalurombitre, Obligations,
crului străin prin prescripţie lungă sau
Art,
;
emante et Colmet de Santerre,
prin prescripţie instantanee, potrivit dispoV, No.
177. bis, XI; Aubry et Rau,
ziţiunilor art. 22709 c. civ. fr. (1909 ce.
civ.
$ 316, text şi nota 19, p. 152; ed. 4-a, IV,
rom.), deoarece el poate renunţa la preDalloz, Rp.
Suppl.
, Obligations, No. 685; Laure
scripția îndeplinită în favoarea sa şi nu
ni,
No.
505; Baudry et Barde, Obligations,XVII,
poate fi obligat să invoace niște mijloace
No.
1424: Planiol, II, No. 406; Josser II,
pe care le-ar socoti că sunt neleale. (Deand,
LI, No. 843; Alexandresco,.
molombe, XXVII, No. 9; Mourlon, II,
VI, p. 446, 449;
No.
Hamangiu, LI. Rosetti-Bălănes
1324; Demante et Colmet de Santerre,
cu şi Al.
V,
Băicoianu, ÎI, No. 809).
No. 177 bis, XII, XIII; Laurent, XVII, No.
23,
Adevă
ratul proprietar
496; Alexandresco, VI, p. 447; Contra: Duduce acțiunea în revendicar poate introranton, XII, No. 31; Larombiăre, Obligae atât contra
credi
torul
ui care posedă lucrul,
tions, Art. 1238, No, 5; Aubry et Rau,
cât şi coned.
tra debitorului care l-a plătit
4-a, IV, $ 516, nota 17, p. 152; Hue,
VIII,
No. 406; Alexandresco, VI, . (Planiol, II,
No. 15).
p. 449).
24. Revendicarea făcută de adevă
17. Dreptul creditorului de a cere nuratul
Propr
ietar
litatea plăţii se prescrie prin
va fi respinsă dacă creditorul
trecerea
de
Ya
putea
invoca dispoziţiunile art. 2279
treizeci ani. (Demolombe, XXVII,
c.
No. %;
civ. fr.

He,

VIII,

47).

18.

plății
al

No.

Creditorul

dacă

uinţare

5;

Alexandresco,

nu

poate

a consumat

de bună

debitorului

care

cere

VI,

nulitatea

lucrul prin

credinţă,

crezând

i l-a dat,

p.

între-

că era

deoarece

el
disp
d de lucru
ca proprietar. (Pothier, Obligunân
s, II, No.
497: Demolombe, XXVII, No. ation
105;
VII, No. 498; Huc, VIII, No. 16; Laurent,
Alexan.
dresco, VI, p. 447; C Hamangiu,
1. Rosettinu mai

are ce restitui,

Bălănescu

19.

In

şi Al.

cazul

Băicoianu,

când

plata

ÎI,

sa

No.

809).

făcut

-—

cu

48

XĂVII,

(1909 ce. civ.
No. 115, 115;

tions, Art.

1238, No.

rom.). (Demolombe,
Larombiăre, Obliga-

5; Aubry

et Rau, ed.
4-a, IV, $ 516, p. 152; Dailoz
, Râp., Obligations, No. 1675; Suppl.,
Obligations, No.
685; Laurent, XVII, No.
505; Baudry et
Barde, Oblig

ations, II, No. 1417; Alexa
ndresco, VI, p. 449; C. Hama
ngiu, 1. Rosettişi Al. Băicoianu, Il,
+ De asemenea, în ceea ce No. 809).
priveşte

Bălănescu

Codul

civil

DESPRE

26. De asemenea, creditorul va putea
upune la revendicarea făcută de adevăratul proprietar, consumarea lucrului de bună

credinţă. (Alexandresco, VI, p. 449, 450; C.

Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 809).
27. Dacă
lucrul
cert
şi
determinat
străin,
primit a pierit prin caz fortuit şi
fără culpa creditorului, el nu poate fi obligat a-l restitui, însă va putea cere o nouă
plată, deoarece riscurile sunt în. sarcina
debitorului care a făcut o plată nulă. (De-

molombe, XXVII, No. 96; Mourlon, II, No.
1326; Demante et Colmet de Santerre, V,

No. 177 bis, XIV; Laurent, XVII, No. 497;
" Huc, VIII, No. 15; Alexandresco, VI, p.
447; Contra: Duranton, XII, No. 52).
.
28. Potrivit dispoziţiunilor art. 1258 c.
civ. fr. (1095 ce. civ. rom), pentru ca o
plată să fie valabilă, trebueşte ca ea să
fie făcută de o persoană capabilă de a înstrăina. Această regulă îşi găseşte aplicațiunea la toţi incapabilii prevăzuţi de codul civil cum
sunt:
minorii,
interzişii,
femeile măritate, eic., iar întinderea incapacității va fi guvernată de dispoziţiunile din codul civil referitor la fiecare

clasă de incapabili. (Demolombe, XXVII,
No. 121; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 316,
text şi nota 12, p. 150, 151; Laurent, XVII,

No. 506; Baudry et Barde, Obligations, ÎI,
No. 1425; Josserand, II, No. 845; Alexandresco, VI. p. 450, 451; C. Hamangiu, |.

Rosetti-Bălănescu

şi Al. Băicoianu,

809).

Îl, No.

|

29. Dispoziţiunile art. 1238 ce. civ. fr.
(1095 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea
la un terţ străin, incapabil de a înstrăina,
care a plătii datoria altuia. (Larombitre,

Obligations, Art.

1258, No. 12).

30. In cazul când plata a fost făcută
de debitor, însă această plată nu constitue
o adevărată înstrăinare, ea este. valabilă,
cu toate că debitorul era incapabil. Astfel
dacă fiul minor al unei persoane decedate,
care împrumutase un lucru dela altă per
soană, restitue acesteia lucrul împrumutat,
plata este valabilă. (Demolombe, XXVII,
No. 126; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 687; Alexandresco, VI, p. 451, nota).

31, De asemenea

plata

este valabilă

în

cazul când contractul în baza căruia s'a
făcut plata, era perfect valabil, iar proprietatea lucrului plătit era deja transferată din momentul încheierii contractului,
iar incapabilul nu a făcut altceva decât a
predat lucrul care făcut obiectul contrac-tului. (Demolombe, XXVII, No. 126; Larombi&re, Obligations, Art. 1258, No. 13;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 516 text şi
nota 14, p. 151; Dalloz, R€p., Obligations,
No. 1671; Suppl., Obligations, No. 686; Lau-

rent,

XVII,

Baudry

No.

et Barde,

510;

Huc,

Obligations,

VIII,

No.

17;

II, No. 1429;

Alexandresco, VI, p. 450, nota 3).
32. Astfel, minorul care a plătit un lucru

datorit

No.

1671).

legalmenie,

ceară repetirea.

nu

are

dreptul

să

(Dalloz, R€p., Obligations,

31235. — Codul civil adnotat. — VIII

i

—

Art. 1095

PLATĂ

33. De asemenea, dacă'o femeie măritată
a vândut în mod valabil un imobil, înainte
de a se căsători, ea poate preda fără autorizaţia soțului său imobilul vândut. (Demolombe, XXVII, No. 126; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 316, text şi nota 14,
p. 154;
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, Ne. 686;
Laurent, XVII, No. 510; Baudry et Barde,
Obligations, Il, No. 1429).
34, In cazul când acel care a făcut contractul era incapabil, şi deci contractul era
anulabil, plata făcută în timpul incapacităţii, nu poate constitui o confirmare sau
ratificare, bazată pe executare voluntară.
(Demolombe, XXVII, No. 127; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 316, text şi nota 15, p.

151;

Dailoz,

Râp.,

Obligations,

No.

1671;

Suppl., Obligations, No. 688; Laurent, XVII,
No. 510; Baudry et Barde, Obligations, Li,
No.

1430),

-

35. Nuliiatea unei plăţi făcute de o persoană incapabilă să instrăineze nu poate
fi cerută de creditorul care a primit plata,
deoarece el nu sufere nicio pagubă, ci numai de incapabil sau reprezenianiul său
(Demolombe, XXVII, No. 125, 125; Larom.

bi&re,

Obligations,

Art.

1258,

No.

13;

De-

mantieet Colmet de Santerre, V, No. 177
bis, XV; Aubry et Rau,- ed. 4-a, IV, £ 316,
text şi nota 12, p. 151; Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 687; Laurent, XVII, No506; Hue, VIII, No. 17; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1426; Planiol, II, No.
407; Josserand, II, No. 845; Alexandresco,

VI, p. 451, 452;

C.

Hamangiu,

Î. Rosetti-

Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 809).
36. Deoarece nulitatea unei plăţi făcută
de o persoană incapabilă de a înstrăina nu
poate fi cerută decât de aceasta sau de
reprezentantul ei, dacă lucrul plătii piere
prin caz fortuit, pierderea va fi suportată

de creditor, iar nu de debitor, care în acest
caz

nu

va mai

tate pentru

lucru

lombe,

a nu

în locul

exerciia

celui

XXVII,

acţiunea

în nuli-

fi obligat să dea un
care

No.

124;

a pierit.

Mourlon,

ait

(Demo-

II, No.

1326; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 177 bis, XVI; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 689; Laurent, XVII, No.

507;

Huc, VIII, No.

Obligations,

II,

VI, p. 447, 452).
de

17; Baudry

No.

1427;

et Barde,

Alexandresco,

37. Creditorul poate refuza plata făcută
un incapabil, deoarece el nu poate fi

silit a primi o plată
dresco, VI, p. 444).

nevalabilă.
|

(Alexan-

38. Acţiunea în anulare nu va folosi
cele mai adeseori incapabilului, deoarece
ea

nu

are

de efect

liberarea

lui,

ci va

fi |

obligai a oferi un alt lucru în plată; folo-

sul său este numai atunci când plata i-a
cauzat o pagubă cum ar fi în cazul când
a plătit înainte de termen sau când plata

implică

o alegere

din

partea

plătitorului

asupra căreia el voieşte să revie. (Mourlon,
TI,
No. 1327; Huc, VIII, No. 17; Alexandresco, VI, p. 452).
”
39. Potrivit dispoziţiunilor art. 1258 al.
2 e. civ. fr. (1095 al. 2 ce. civ. rom), plata

49

—

4

Art.

1096

DESPRE

unei sume în bani sau altor lucruri ce se
consumă prin întrebuințare, nu poate fi
repetită contra creditorului, care le-a con-

sumat

de bună credinţă, deşi plata s'a fă-

cut de o persoană ce nu era proprietar sau
care nu era capabilă de a înstrăina. (De-

molombe,

bitre,

XXVII,

No.

Obligations,

105

Art,

urm;

1258,

Larom-

No.

6;

De-

mante et Colmet de Santerre, V, No. 177 bis,
XVII; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1673;

202;

Codul

Paudry et Barde,

1420),

47.

Banii

consideră

dăruiţi

Obligations, II. No.
sau

consumaţi

împrumutaţi

civil.

(Dalloz,

Obligations, No. 1677).
48. Amestecul banilor

bani

se consideră

civil

plătiți

consumaţi.

-

se

Rep,

cu

alţi

(Demolombe,

XXVII, No. 108; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1421; Contra: Duranton, XII,
0. 33; Larombiăre, Obligations, Art. 1258,

Laurent, XVII, No. 49, 509; Baudry
et
Barde, Obligations, II, No: 1420; Jossera
nd,
II, No. 845; Aiexandresco, VI, p. 448, 449,

No. 10; Dalloz, R&p., Obli ations, No. 1677;
Laurent, XVII, No. 503;
uc, VIII, No. 16;

AL. Băicoianu, Ii, No. 809).
40. In cazul când creditorul este de rea
credinţă, plata poate fi xepetită, fără
a se
cerceta dacă lucrul plătit a fost sau
nu

fr. (1095 al. 2 c. civ. rom.), îşi gpisese aplicațiunea în toate cazurile când
creditorul
se găseşte, fără greşala sa, în imposibilitate

451;

C. Hamangiu,

I. Rosetti-Bălănescu

consumat. (Dalloz, Rep., Obligations,
1074; Alexandresco, VI, p. 451, 452).

şi

No.

41. In acest caz, creditorul va putea
fi
acţionat prin o acţiune personală în dauneinterese pentru paguba ce a adus incapa
bilului prin distrugerea lucrului supus
repetiţiunii. (Mourlon, II, No. 1529; Alexan
-

dresco, VI, p. 452, nota 1).
42, Buna credinţă trebueşte

să

existe

atâi în momentul primirii lucrului dat
în
lată cât şi în momentul consumării
lui.
(Demolombe, XXVII, No. 104; Larombiere,

Obligations,

Art.

1258,

No.

s;

Laurent,

XVII, No. 50; Baudry et Barde, Obliga
tions, II, No. 1429).
43. Prin consumaiea lucrurilor se înţelege, în ceea ce priveşte merindele, distrugerea lucrurilor prin uz sau înstrăinarea
lor,

(Demolombe,

XXVII, No. 105, 106; Larom:
Obligations, Art, 1258, No. 10; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1677; Lauren
t,
XVIII, No. 103; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1420; Comp.: Alexandresco,
biere,

VI, p. 448, nota 4).
44. De asemenea,

lui, care
nume

şi

face

substanța

XXVII,

transformarea

să se piardă

şi destinaţia
No.

tions, Art.

sa

105,

anterioară,

juridică.

106;

1258, No.

sa

lucru-

vechiul

său

precum

Larombiăre,

10; Baudry

448,

nota

Obliga-

et Barde,
VI,

4).

45, Astfel ar fi când creditorul face
o
bârnă la casa sa din lemnul primit
în
lată. (Demolombe, XĂVII, No. 105,
106;
arombitre, Obligations, Art. 1258, No.
10;

Baudry

et Barde, Obligations, II, No. 1420;

Alexandresco,

VI, p. 448,

nota

4.

46. Monetele se consumă prin
prin topire. (Duranton, XII, No.

>

uz
53;

sau

Demolombe, XVII, No. 107; Larombiăre,
Obligalions, Art. 1258, No. 10; Dalloz,
Râp.,
bligations, No. 1677; Laurent, XVII,
No.

Alexandresco, VI, p. 449, nota).
49. Dispozijiunile art. 1958 al. 2 e. civ.

de a restitui lucrul primit

dry et Barde,

Obligations,

în plată. (Bau-

II, No.

1425).

50. Astfel este dacă lucrul dat în plată
este un cal pe care creditorul l-a înstră-

inat
de
bună:
credință.
(Demolombe,
XĂVII, No. 109; Huc, VIII, No. 16; Baudry

et Barde, Obligations, II, No. 1425; Alexar-

dresco,
nu

51.

VI,

În

p.

cazul

448,

nota

când

a fost consumat

4).

lucrul dat în plată

în întregime,

nea va avea loc pentru
mată.

(Demolombe,

XX

IL,

rombiăre, Obligations, Art,
Alexandresco, VI, p. 449).
52.

In cazul când

repetițiu-

porțiunea neconsuNo.

1258,

creditorul

110;

No.

La-

(i;

a consumat

de bună credință lucrul dat în plată, repetițiunea nu poate avea loc, fie că lucrul
plătit era al altuia, fie că plata s'a făcut
de o persoană incapabilă. “(Demolombe,
XĂVII, No. 105, 134; Demanie et Colmet
de Santerre, V, No. 177 bis, X, XVII; Auwbry et Rau, ed. 4-a, IV, S 516, p. 151; Dalloz,: Râp., Obligations, No. 1673; Supl
Obligations, No. 690; Laurent, XVII,
509: Baudry et Barde, Obligations, II, No.No.
1419, 1451; Planiol II, No. 405, 408). ,
53. Când plata se face de un incapabil,
dispoziţiunile art. 1258 al. 2 e. civ. fr. (109
al. 2 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea

(Demolombe,

Obligations. II, No. 1420; Alexandresco,

p.

PLATĂ

numai atunci când incapabiluîşi
l plăteşte
propria sa datorie iar nu şi atunci cân

plăteşie

datoria

altuia

în baza

dispoziţiu-

nilor art. 1236 €. civ. fr. (1095 e. civ. rom.).
(Demolombe, XXVII, No. 129; Larombiăre,

Obligations, Art. 1238, No. 14).
,
54. Dispoziţiunile art. 1258 al, 2 e.
civ.

fr. (1095 al. 2 e. civ. rom.), nu-şi
aplicaţiunea când însăşi obligaţiuneagăsesc
virtutea căreia se face plata de către în
incapabil este viciată prin incapacitateuna
celui ce a plătit, (Demolombe, XXVII,
128; Larombitre, Obligations, Art. 1238, No.
No.
15; Aubry

şi nota

et Rau,
15, p. 154).

ed.

4-a,

IV, $ 516, text
“

Art. 1096
— Plat
. a trebue să se facă creditor
ului, sau îm-.
puternicitului său, sau aceluia ce
este autorizat de justiţie sau
de lege a primi pentru dânsul,
Plata dată aceluia ce n'are împute
rnicire de a primi. pentru
—

50 —

Codul

civil

DESPRE

Art. 1096

PLATĂ

creditor, este valabilă, dacă acest din urmă o ratifică sau profită
de dânsa. (Civ. 343, 390 urm., 454, 475, 1097 urm., 1114 urm., 1138,
1167, 1169, 1190,
C. com. 309, 316,

1197, 1203, 1242, 1265, 1532, 1533,
317; Civ. Fr. 1239).

1554, 1609;

„_Teat. fr. Art. 1289. — Le paiement doit &tre fait au erâaneier, ouă quel-

quun ayant pouvoir de Iui, ou qui soit autoris6 par justice ou par la loi îă
recevoir pour lui.
Le paiement fait ă celui qui n'aurrait pas pouvoir de. recevoir pour le
erdaneier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou sil en a profite.
INDEX
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(la doctrină).
Absenţă 52, 57.
.
Act de administraţie 12,
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Apreciere suverană 37, 44.
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Cambie 23, 25, 39.
Cesiune 6.
Confirmare 73, 74, 75,
Consiliu judiciar 50,
Contumacie 58,

Ma ndat 4,8—49, 52, 54—69,
1
Marturi 36.
Minor 14, 15, 28, 47, 48, 54,
5,
Minor emancipat 54.
Moarte 68.
Mobile 43.
.
Moştenitori 2, 3, 4, 50, 78.

Neglijență 25.

Naulitate 71.
Partaj 5.
Plată 1 urm.
Poprire 64,
Portărel 39.
Prepus 4,
Prezumpţiuni 36,
Profit 76, 77.
Protest 39.
Ratificare 73, 74, 75.
“Revocare 26, 27, 30, 67.

Creditor 1 urm.

Deces 68,
Delegaţie 66.
Deturnare 9.
Domiciliu 33—36,
Donaliune 66.
Dotă 53,

Falit 14, 62.
Fals 22,
Femee

Sechestru judiciar 60.

măritată 14,

Semnătură în alb 24, 25,
Sindic 62.
Sub mandatar 16, 17.
Succesiune vacantă 63.
Tată 47,
Termen 10, 42.
Terţă persoană 24, 25, 66.
Tutor 15, 28, 31,48, 54, 55.
Uzufruct 7,
Vânzare 42, 43, 44,

Garanţie 72.
Cestiune

de afaceri

Imobile 43.

70.

Incapacitate 13, 14, 29, 65.
Indoială 38, 44 4 .
Intenţiune 44.
Interzis 48, 49, 59, 61.
Loc de plată 33—37,
Locaţiune 45, 46,

Doctrină.
1. Plata trebueşte făcută în primul rând

însăşi creditorului, după cum rezultă aceasta din dispoziţiunile art. 1239 c. civ. fr.
(1096

No.

ce.

155;

civ.

rom.).

(Demolombe,

Larombitre,

XXVII,

Obligations,

Art.

1239, No. 1, 2; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 1680; Laurent, XVII, No. 512; Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1435; Josserand, II, No. 846, 847; Alexandresco, VI,
p. 455; C. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 810).
,

2, Plata

făcută

rului liberează
reprezentanții

moștenitorilor

credito-

pe debitor, deoarece ei sunt
defunctului. (Dalloz,
Râp.,

Suppl., Obligations, No. 691;

Josserand, ÎI,

No. 847; Alexandresco, VI, p. 453; C. Hamangiu, ]. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 810).
,
,

3. Fiecare moştenitor al creditorului nu
poate primi decât partea sa hereditară din

creanţă,

deoarece

creanţele se divid de drept

între moştenitori din momentul deschiderei succestunii. (Pothier, Obligations, TI,
No. 502; Demolombe, XXVII, No. 155; Larombiăre; Obligations, Art. 1239, No. 2;

—

Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 691:
Laurent, XVII, No. 515; Huc, VIII, No. 38;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1455;
Planioi, II, No. 441; Alexandresco, VI, p.
:
455, nota 5).

4. Dacă

debitorul

dintre

a plătit unuia

moştenitorii ereditorului, mai mult decât
partea acestuia. ereditară, fără ca să aibă
mandat dela ceilalţi moştenitori de a primi
plata în numele lor, plata acestui surplus
nu -liberează pe debitor faţă de ceilalţi moArt.
ştenitori.
(Larombiăre, .Obligations,
1239, No. 2; Dalloz, Râp., Suppi., Obligations, No. 691; Laurent, XVII, No. 515; Alexandresco, VI, p. 455, nota 3).
împărțeală,
prin
când
cazul
5. În
creanţa a fost dată în lotul unui copărtaș,
în întregime, plata va trebui să se facă acestui copărtaş. (Dalloz, Râp., Obligations,
No. 1681; Suppl., Obligations, No: 691).

6. Cesionarul

unei

creanţe

tot

este

un

creditor, fiind succesorul particular al creditorului originar, aşa încât plata se va
face în mânele sale. (Demolombe, XXVII,
No. 155; Larombie&re, Obligations, Art. 1259,
No. 5; Dalloz, Râp., Obligations, No. 168:
Laurent, XVII, No. 514: Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1455; Planiol, II, No.
411; Josserand, II, No. 847;--Alexandresco,
VI, p. 455, nota 4; C. Hamangiu, Î. BoseitiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 810).
7.

Uzutfructuarul

poate

primi,

în

gene-

ral, singur plata capitalurilor, deoarece ține
locul proprietarului. (Dalloz, Rep.. Obliga-

tions,
692),

No.

1684;

Suppl.,

Obligations,

No.

8. Debitorul este liberat când plăteşte
acelui care are puterea de a reprezenta
pe creditor, deoarece în acest caz, plata
este considerată ca făcută însăși. creditorului. (Demolombe. XXVII, No. 155; Dalloz, R&p., Suppl.. Obligations, No. 695; Laurent, XVII, No. 516; Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 1457; Planiol, II, No.
415; Josserand, II, No. 848; Alexandresco,

VI, p. 456: C. Hamangiu,
nescu

și AL

Băicoianu,

I. Rosetti-Bălă-

II, No. 810).

9, In cazul când debitorul a făcut plata

unui mandatar al creditorului şi mandatarul a deturnat suma plătită,: pierderea

priveşte pe creditor, deoarece debitorul este
liberat. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 695).
10. Mandatarul însărcinat a primi o

51 —

Art.

1096

DESPRE

plată dela
inainte de

(Dalloz,

debitor, . poate primi plata şi
termen ca şi însăşi creditorul.

Rep., Obligations,

11, -Pentru

ca

No.

PLATĂ

"Contra:

să

Barde,

Obligations,

II,

serand, Îl. No. 848).
12, Un mandat conceput

nerali

conferă

primi

No.

poată

mandatarului

plata,

deoarece

1436;

dovada
în

primirea

de

p.

Vergâ

numele

sur

46;

Zachariae,

Troplong,

va

V,

Mandat,

,
obligat

fi

că are puteri

să

facă

de a încasa creanța

mandantului

II, No. 1457).
Debitorul. are

tions,
19.

plătească,
că

Jos-

are

său.

(Dalloz, Rep,

drepiul

mandatarul

mandat

să

refuze

de

a

nu

regulat

să

dovedeşte
încasa

(Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,

696).

No.

dacă

un

creanţa.

20. Plata este valabilă dacă este făcută
pe baza unui mandat legalizat, iar nu au-

a

plății este

considerată ca un act
de administraţie.
(Pothier, Obligations, II, No. 515:
Demolombe, XXVII, No. 145; Larombitre,
Obli-

et

20,

civil

Suppl.,
Obligations,
No. 6%; Laurent,
XVII, No. 520; Baudry et Barde, Obliga-

în termeni gedreptul

nota

No. 446).
18. Mandatarul

primi o plată nu este necesar ca el să aibă
un mandat special, ci în afară de unele
cazuri particulare, este deajuns dacă
are
mandat general. (Demolombe, XXVII, No.
145; Larombitre, Obligations, Art. 1239, No.
5; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 517, text
şi nota 4, p. 153; Dalloz. R€p.. Obligations,
No. 1708; Laurent, XVII, No. 525; Baudry

"et

Mass

$ 755,

1705),

mandatarul

Codul

tentic,

tea
VI,

deoarece

legea

nu

prevede necesita-

unui mandat autentic. (Alexandresco,
p. 457; Comp. Contra: Laurent, XVII,

No.

520).

gations, Art. 1259, No. 5; Mass et Verg6
sur Zacharie III, 8 559, nota 1, p.
Troplong, Mandat, No. 287: Aubry et 49;
Rau,

sa

VI, p. 458).
13. Dacă

privată. (Dalloz, Rep. Suppl., Obligations,
No. 696; Laurent, XVII, No. 520). .

4-a,

primi

IV,

plata,

$

517,

p.

Alexandresco,

creditorul este incapabil
el nu

poate

persoane -de a primi
(Pothier, Obligations,

lombe,

153;

XXVII,

No.

da

de

mandat

a

unei

plata creanței sale.
ÎI, No. 509; Demo-

136;

Larombitre,

Obli-

gations, Art. 1239, No. 4; Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 1704; Laurent, XVII,
No.
522; Huc, VIII, No. 20; Baudry et Barde,

Obligations,

Il,

No.

1436;

Planiol,

415; Alexandresco, VI, p. 456).
14. Creditorul poate da mandat

II,

No.

primi piata unei persoane incapabile, de a
ar Îi un minor, o femeie măritață sau cum
falit. (Pothier, Obligations, II, No. 509; un
Demolombe, XXVII, No. 136; Larombiăre,
Obligations, No. 1239, No. 4; Dalloz, Râp.,

Obligations,

No.

1702;

Laurent,

XVII,

No.

522; Hue, VIII, No. 20; Alexandresco,
VI,
p. 456).
__
15. Plata poate fi făcută şi mandat
unei persoane care reprezintă în mod.arului
legal

pe

o

alta.

cum

ar

fi mandatarului

tutor. (Demolombe, XXVII,
rombiere, Obligations, Art.

Dailoz, R€p., Obligations, No.
dresco, VI, p. 466).
al

16. De

asemenea

mandatarului,

dreptul

şi unui

dacă

a substitui pe

unui

No. 167; La1239, No. 20;
1703; Alexan-

submandatar

mandatarul

altul

are

în locul

său.
(Larombiăre, Obligations, Art. 1239,
No. 15;
Alexandresco, VI, p. 464).
:
17. Mandatarul are dreptul să-și substitue pe

un altul în locul său, chiar
mandatul nu-i conferă această facultadacă
te,
fiind deajuns numai dacă nu-i
interzisă
expres sau tacit; în acest caz
însă, mandatarul va fi răspunzător de actele
tuitului său, ca și în cazul când substisubstituirea a fost permisă însă
dantul să fi arătat o anume fără ca manpersoană. Aubry, et Rau, IV, s 415, nota
14, p. 645; Pont,
Petits contrats, VIII, No.
1016 urra.; Bau-

dry et Wabhl, Mandat,

Mandat,

No.

120;

No. 569; Guillouard,

Alexandresco,

VI,

p. 464;

—

când

mandantul

de

pe

un

poate
va

mandat

refuza

recunoaște

dat

|

plata

până

semnătura

sub

semnătură

22. Debitorul trebuește să se asigure de
existența mandatului, așa încât dacă plăteşte pe baza unui

cipiu,
48;

mandat fals, el în prin-

nu este liberat.

Demolombe,

biere,

Obligations,

mante

et

(Duranton, XII, No.

XXVII,

No.

Art.

Eolmet

de

II,

1457;

158;

1239,

Santerre,

No.

V,

Larom-

16; DeNo.

178

Alexandresco.

VL
A

bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 517,
text şi nota 9, p. 154; Dalloz. Rep. Obligations, No. 1706; Laurent, XVII, No. 5%;
Huc, VIII, No. 20; Baudry et Barde, O-

bligations,
p. 460).

No.
-

23. Dacă însă, este vorba de înscrisuri

negociabile, cum sunt cambiile şi biletele
la ordine, debitorul este liberat. (Duranton,
XII, No. 68; Demolombe, XXVII, No. 140;
Larombiăre, Obligations, Art. 1239, No. 16;

Dalloz, Rep., Obligations, No. 1706; Aubr
et Rau
IV, $ 3t7p.
155; Huc, VIII,
No. 20; Lyon-Caen et Renault, Droit com-

mercial;

460).

IV, No. 297; Alexandresco,

VI, p.

.

24. De asemenea, debitorul este liberat,
chiar în materie civilă, dacă creditorul a
comis imprudența şi a încredinţat unui

terţ, înscrisul care constată creanț
și
dacă mai ales a încredinţat terțului a o sa
nătură în alb de care a abuzat acest semterţ.
(Demolombe, XXVII. No. 159; Larombiăre,
Obligations, Art. 1240, No. 2; Aubry
et
Rau,

IV,

$ siz,

p._

154,

155;

Dalloz

„ Obligations, No. 1707; Huc, VIII, , R&p.
Baudry et Barde, Obligations, II, No.No. 20;
1437;
Alexa
29.

ndresco,

Această

VI,

p.

460).

soluţiune

are

loe

numai

dacă tribunalele nu constată rea credi
nţă din
partea debitorului sau neglijenţă
nescuza-

bilă. De asemenea,

teşte

Caen

cambia

et

înainte

Renault,

dacă

Droit

No. 295; Alexandresco.

6. In
plata cu

592—

de

debitorul nu plăscadenţă.

(Lyon-

commercial.,

VI, p. 460, 461).

cazul când" debitorul a
toate că în ace] momeni

IV,

făcut
man-

0.

ed.

21. Debitorul

,

Codul

civil

DESPRE

datul, care fusese valabil dat, nu mai există
deoarece era expirat, revocat sau sfârşii,
plata va fi valabilă sau nu, după cum debitorul care a plătit nu cunoştea sau cunoştea
încetarea
existenţei
mandatului.
(Pothier, Obligations, II, No. 510; Demolombe, XXVII, No. 141; Larombiăre, Obligations, Art. 1239, No. 16; Demante et Colmei de Santerre, V, No. 178 bis, III; Lau-

rent, XVII, No. 524; Huc, VIII, No. 21;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1458;
Alexandresco, VI, p. 461).
.
27. Astfel,
datului, dacă

în privinţa expirării manmandatul fusese dat pentru

un anumit termen, plata făcută mandatarului după expirarea termenului nu este
valabilă, deoarece era obligat să ceară înfăţișarea mandatului din care ar fi putut
constata expirarea termenului. (Baudry ei
Barde, Obligations, II, No. 1458; Alexandresco, VI, p. 461).
29. In ceea ce priveşte mandatul legal,
cum ar fi acel al tutorelui, debitorul nu
mai poate plăti în mâinele mandatarului
tutorelui, după ce a încetat calitatea tutorelui prin ajungerea la majoritate a creditorului. (Pothier, Obligations, II, No. 51;
Demolombe, XXVII, No. 167; Larombiăre,
Obligations, Art. 1239, No. 20; Dalloz, Rep.

Obligations, No.

1704;

Laurent,

XVII,

No.

522; Alexandresco, VI, p. 466).
29, Plata făcută mandatarului după încetarea din vieaţă sau ajungerea în stare

de incapacitate
bilă,

dacă

a mandantului

debitorul

nu

este

cunoaşte

împrejurări.
(Dalloz,
Rep.
No. 1704; Alexandresco, VI,

vala-

acesie

Obligations,
p. 461).

30. Plata făcută mardatarului după revocarea mandatului este valabilă dacă debitorul nu are cunoştinţă de revocare. (De-

molombe, XXVII, No.
Obligations, No. 1704;

142; Dalloz, R&p.,
Alexandresco, VI,

„ 461).

P 31. De asemenea, plata făcută unui fost
mandatar

legal

sau judiciar

a căror puteri:

au încetat, este valabilă, dacă ea a fost
făcută de bună credinţă şi debitorul pu a

putut să aibă cunoştinţă de îpcetareu puterilor mandatarului. (Duranton, XII, No.
54; Larombitre, Obligations, Art. 1239, No.

21, 24; Alexandresco, VI, p. 466).
32. Mandatul de a primi plaia dela de-

bitor

în numele

creditorului

poate

Art.

Dalloz,
Suppl..

Râp., Obligations,
Obligations,
No.

ed. 4-a

IV,

1239,

Barde,

niol,
459),

II,

Aubry

413;

II,

No.

1459;

VI,

Pla-

p:
Şi

33. Faptul că se arată, ca loc de plată

a unei creanţe, domiciliul unei terțe persoane, au dă dreptul acestei terțe persoane

să primească plata dela debitor, dacă nua
i se dă în acelaşi timp
primi plata. (Demolombe

34. Faptul

că

se

alege

domiciliul

unei

terţe persoane, ca loc de executarea unei
convenţiuni, nu dă dreptul acestei ierţe
persoane să primească plaia dela debitor.
(Demolombe, XXVII, No. 154; Larombitre.
Obligations, Art. 1239, No. 10; Dalloz, R€p.,
Obligaiions, No. 1713; Suppl., Obligations,

No. 698; Laurent, XVII, No. 554).
35. Cu toate că faptul că se arată ca

loc de plată a unei creanţe sau ca loc de
executare a unei convențiuni, domiciliul
unci îerţe persoane, nu dă dreptul acestei
terţe persoane să primească plata dela debitor, totuşi tribunalele pot deduce din celelalte împrejurări ale cauzei dovada existenţei unui mandat de-a primi plata. (Demolombe, XXVII, No. 155, 156; Larombiăre,
Obligations, Art. 1239, No. 10; Aubry et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 317, text şi nota 7, p.
153; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1714;
Suppl.. Obligations, No. 699; Laurent, XVII,
No. 533).

36. Din

clauzele

indicării

locului

de

plată sau de alegere de domiciliu pentru
executarea unei convenţiuni, poate rezulta
un început de dovadă
pentru
existenţa
mandatului de a primi plata şi care să
poată fi completat prin martori sau prezumpţiuni. (Dalloz, R€p., Obligations, No.

1714;

Suppl., Obligations,

No. 699).

37. Tribunalele vor aprecia în mod
veran dacă din clauzele actului sau
faptele şi împrejurările cauzei rezultă

sudin
sau

nu existența unui mandat tacit de a primi

plata. (Alexandresco, VI, p. 459, nota 1).
38. La caz de îndoială dacă există mandai tacit de a primi plata, debitorul va
trebui să ceară un mandat formal, pentru
a nu fi obligat să plătească a doua oară.
(Alexandresco, VI, p. 459, 460).
39. Portărelul căruia creditorul a remis
titlul său executor spre a-l aduce la îndeplinire sau a cambiei spre a o protesta,

bi&re, Obligations, Art. 1239, No. 13; Troplong, Mandat,
No. 119 urm.; Mass€ cet
Verg€ sur Zachariae, III, $ 559, nota 1, p

Rau,

No. 1708 urm.;
697;
Laurent,

Alexanidresco.
U

No. 55i; Huc, VIII, No. 22; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1442; Planiol,
II, No. 414; Alexandresco, VI, p.
459,
nota 1).

et

Huc, VIII, No. 20; Baudry

Obligations.

No.

4;

[. 422; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1715;
Suppi., Obligations, No. 698; Laurent, XVII,

are mandat tacit dela creditor pentru a
primi plata. (Pothier, Obligations, II, No.
515; Demolombe, XXVII, No. 145; Larom-

$ 517, text şi nota 5, p. 153;

XVII, No. 528;

et

No.

Larombiere, Obligations, Art. 1239, No. 10;
Mass€ et Verg sur Zachariae, III, $ 559,

fi tacit.

(Pothier, Obligations, Il, No. 515; Demolombe, XXVII, No. 144; Larombiăre, Obliations,

Art. 1096

PLATĂ

şi mandat de
XXVII, No. 153;

—

422;

Aubry

155;
No.

Laurent, XVII, No. 529; Huc, VII:
22; Alexandresco, VI, p. 459, nota 1)

et Rau,

ed. 4-a, IV. $ 317,

p

40. Predarea actului în mâinele advoca-

tului

pentru

conferă

conducerea

advocatului

unui

dreptul

de

proces,

nu

a încasa

plata. (Pothier, Obligations, Il, No.
513;
Demolombe, XXVII, No. 147; Larombiăre,

Obligations, Art. 1259, No. 15: Masse et
Verg& sur Zachariae, III, $ 559 p. 42

Laurent, XVII, No. 530; Huc, VIII,
29; Alexandresco, VI, p. 459, nota 1).

53 —

No.

|

Art.

1096

41. Prepuşii biurourilor
comerciale şi industriale,

de întreprinderi
sunt consideraţi

interzisului,

are dreptul să pri-

lier, VII,

No.

23;

Duranton,

Obligations,

XI

Art.

No.

strează

1259,

lombe,

prevedea

molombe,

Râp.,

XXVII,

formal
No.

Obligations,

4. După a

149,

No.

702).

No.

gations,

acest

drept.

"150;

1745;

Suppl.,

sau

că

1715; Laurent,

29; Baudry
45,

XVII,

Aceeaşi

dreptul

de

Râp.,

et Barde,

1442).

mandatul

plata

(Dalloz.

No.

536;

de

a

primi

a

Huc,

închiria,

Obli-

plata

preţului

şi

chiriei,
upă o părere, mandatul de
prinde şi dreptul de a primi a închiria cuplata preţului
fhiriei
(Dalloz, Rep.
Obligations,
No.
46.

După

altă

părere

dominantă, mandatul de a închiria nu cupr
inde şi dreptul

de a primi plata preţului
ton, XII, No. 51; Demolo chiriei. (Duranmbe
152; Larombiere, Obligations, , XXVII, No.
Art, 1239, No.

7;

Dalloz,

Rep.

Suppl.,

703; Laurent, XVII, No. Obligations, No.
536; Baudry et
Barde, Obligations, II, No.
1442; Comp.:

Alexandresco, VI, p. 458, nota
1).
„47. Potrivit dispoziţiunilor art,
civ. fr.

1959

e.
(1096 c. civ. rom.), plata
se poate
ace aceluia care este auto
riza
primi pentru creditor şi care t de lege a
se numeşte

„mandatar lega]. Astfel, pări
ntele, administrator legal al bunurilor copi
ilor săi minori în timpul

căsătoriei, este autorizat a
primi plata creanţelor cari
aparţin. copiilor
săi minori. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No.
1729; Josserand, II, No.
848; Alexandresco,

VI,

p. 46;

nescu
48.

C, Hamangiu,

I. Rose

tti-Bălă.
şi Al. Băicoianu, II, No.
De asemenea, tutorul mino810).
rului sau

-—

aceste

deoarece

ei

persoane.

54. După

plata

nu

mandatar

II, No.
dacă

mino

asistă

(Larombiăre,

numai

Obliga

465).

No.

cuprinde

urma.)

unui

53. Bărbatul, administrator legal
bunurilor soţiei sale, are dreptul să primealască
plata
capitalurilor datorite soției sale.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1750;
Obligations, No. 707; Alexandresco, Suppl.
VI, p.

lucru.

există

X,

de a primi plata creanţelor absentului. (Laurent, XVII, No. 517, 518;
Josserand, ÎL, No. 848; Alexandresco, VI, pag.
465),

Dalloz,

III, No.

Obligations,

controversă

dat

prețului

(Laurent,

V, No. 252 urm; A465; Comp.: . Demo-

2. Cei trimiși în posesie proviz
asupra bunurilor unui absent, au orie
manda
t
legal

(De-

Obigations,

care admini-

tions, Art. 1239, No. 17; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 1729; Alexandresco,
VI, p. 465).

mandatul de a vinde nu cuprinde

lui vândut.

No. 228

prodigului,

pe

treia părere, tribunalele

și dreptul de a primi

succesorale.

sau consiliul judiciar, nu pot rprimiemancipat
o plată
fără consimțământul” minorului emanc
ipat

vor
aprecia în mod suveran după
împrejurări
şi termenii mandatului, care
a fost interițiunea părților; în caz de
îndoială, se va

decide

XV,

51. Curatorul

și plata preţului însă la vânzarea
de imobile, mandatarul nu va avea
dreptul să primească plata preţului decât
dacă

va

bunurile

No. 150 urm.; Huc,
lexandresco, VI, p.

51;

6;
Dalloz, Rep., Mandat, No. 115; ObhgatNo.
ions,
No. 1715; Comp.: Alexandresco, VI, p. 458,
nota 1).
43. După a doua părere, trebueşte de
făcut o distineţiune: la vânzarea de lucruri
mobile, mandatarul va avea dreptul să primească

se

autorizat

aparţin

, moștenitorul beneficiar

mească plata preţului, dar dacă este
făcută
imediat, mandatarul are acest dre t.
(ToulLarombicre,

care

VI, p. 45; C, Hamangiu, |. Roset
ti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No.
810).
49, De asemenea, administrato
rul provizoriu rânduit unei persoane
alien
interzise este autorizat a primi plata ate nețelor cari aparţin persoanei admin creanistrate. (Alexandresco, VI, p. 465).
50. De asemenea are dreptul
a: primi
plata

După o părere, trebueşte de făcut
o
distinețiune: dacă vânzarea este făcută
cu
termen

nu

este

a primi plata
minorului sau interzisului. (Dalloz, Rep, Oblia
tions, No,
1729; Josserand, Il, No. 848; Alexandres
co,

mandatul dat de a vinde cuprinde şi
tul de a primi plata prețului lucrului drepvândut.

mandatarul

Codul civi

creanţelor

ca mandatari ai acestor biurouri, cu puteri
de a primi plăţile făcute în aceste biurour
i.
(Demolombe, XXVII, No. 158; Huc,
No. 22; Baudry et Barde, Obligations,VIII,
II,
No. 1441).
42, Chestiunea este controversață dacă

,

PLATĂ

DESPRE

|

încetarea

se mai

face

în

mandatului
mâinile

legal. Astfel după

legal,
fostului

ajungerea mi-

norului la majoritate, fostul tutor
nu mai
poate primi plata creanţelor ce a arţin
fo-

stului
No.

minor.

1731;

(Dalloz,

Alexandresco,

R€p.,
VI,

Obligations,

p. 466).

55. Dacă însă tutela ia sfârşit prin o
cauză pe care debitorul nu o putea
prevede cu uşurinţă, plata făcută tutorulu
i,
cu. bună credință, va fi valabilă, aplicân-

du-se, prin analogie, dispozițiunile art.
1240

și 2009 e. civ. fr. (1097 şi 1558 ce. civ. rom.).
(Larombiăre, Obligations, Art, 1239, No.
21;
Dalloz, Rep. Obligations, No. 1734; Alexandresco,

VI, p. 466);
56. Din dispoziţiunile art. 1239
fr. (1096 c. civ. rom.), rezultă
că

c. cir.
plata se

poate face şi în mâinele persoanelor cari
au dela justiţie puterea de a primi
plata
în numele creditorului, numite
mandatari
judecătoreşti sau judiciari, (Dalloz,
Rep.
bligations, No. 1732; Josserand,
II, No.
548; Alexandresco, VI, p. 466).
57. Astfel deţine dela justiție această
putere, curatorul bunurilor
unui absent
prezumat. (Dalloz, Rep., Obligat
ions, No,
1752; Josserand, II, No. 848;
Alexandresco,

VI, p. 466).
,
58. De asemenea,
curatorul
însărcinat
cu, reprezentarea
persoanelor
pei contumacie. (Alexandretot condamnate
VI, p. 466,

59. De asemenea, acei cari sunt
rârduiţi

D4 —

Codul

civil

DESPRE

condamnaților cari se află în stare de interdicţie legală. (Alexandresco, VI, p. 467).

60. De

asemenea,

(Alexandresco,

GI. De

VI,

asemenea,

sechestrul

p.

judiciar.

467).

administratorul

pro-

vizoriu al unei persoane a cărei interdicțiune s'a cerut. (Dalloz, Rep., Obligations,

No.

1752;

Alexandresco,

VI, p. 467).

62. De asemenea, sindicii falimentelor.
(Dalloz, Re€p., Obligations, No.
1732; Alexandresco, VI, p. 467).
63. De asemenea, curatorii succesiunilor
vacante și care sunt obligaţi ca sumele

primite să le depue la Casa de depuneri

şi consemnaţii, (Larombiăre, Obligations,
Art. 1259, No. 19; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1729; Alexandresco, VI, p. 467).
64. În cazul unei popriri, când terţul
poprit este obligat, prin hotărîre, ca să
plătească în mâinele creditorului popritor,
acest creditor îşi încasează creanța sa ca
mandatar al adevăratului creditor, debitorul său, însă el este un procurator in
rem suam. (Demolombe, XXVII, No. 165;
Larombi&re, Obligations, Art. 1239, No. 18;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
178 bis, I; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, $ 317,
text şi nota 5, p. 153; Laurent, XVII, No.
519; Josserand, II, No. 848; Comp. Contra:
Huc, VII, No. 185, 185, 187; VIII, No. 19;
Alexandresco, VI, p. 468).
65. În cazul când un mandatar legal
sau judiciar devine incapabil, prin o schimbare intervenită în starea sa civilă, plata

făcută

de debitor

în mâna

acestui

man-

datar, cu bună credinţă şi în necunoaşterea stării de incapacitate survenită, este
validă, (Larombi&re, Oblisătions, Art. 1239,
No. 24: Alexandresco, VI, p. 466).

66. Părţile

poi

stipula

în

convenţiune

ca debitorul să facă plata în mâinele unei
terțe persoane. Acest terţ poate îi un creditor al creditorului, în care caz există un
fel de delegaţie; sau terţul esie un donatar, în cazul când creditorul înţelege să-i
facă o liberalitate; sau convenţiunea cuprinde o simplă indicație de plată. (Pothier,

Obligations, II, No. 516; Duranton, XII, No.

55; Demolombe, XXVII, No. 159; Dalloz
Rep., Obligations, No. 1721; Laurent, XVII,
No. 521: Huc, VIII, No. 21; Baudry et Bar-

de, Obligations, Il, No. 1445; Alexandresco,
VI,

p.

461,

462).

67. Creditorul nu poate revoca când va

voi, mandatul dat unei persoane
pusă în
convenţie pentru primirea plăţii,
deoarece
această persoană nu e numai mandatarul
său, ci al ambelor părţi contractante care
singure de comun acord pot să-i revoce aceste puteri. (Pothier, Obligatons, II, No.
524: Duranton, XII, No. 53; Demolombe,
XXVII, No. 160; Aubry et Rau, IV, 8 317,
p. 15%; Laurent, XVII, No. 521; Alexan-

dresco, VI, p. 462,

465).

.

,

nu se stinge
68. Acesti mandat special
prin decesul mandantului, ci numai prin

decesul mandatarului. (Alexandresco, VI,
„ 463).
b 69. ID ebitorul nu: se poate libera făcând

—

PLATĂ

Art,

1096

plata “unui creditor al creditorului, fără
ca acest creditor să fi fost indicat de părți
pentru a primi plata. (Alexandresco, VI,
p.

462,

nota

1,

465).

-

70. De asemenea,
debitorul nu poate
plăti unei persoane care se constitue gerantul de afaceri al creditorului. (Alexandresco, VI, p. 463).
7]. Plata făcută
unei
terțe persoane
care nu este mandatarul creditorului este,
în principiu, nulă şi debitorul va fi obligat să plătească încă odată. (Laurent, XVII,
No. 557; Josserand, II, No. 849; Alexandresco, VI, p. 455; C. Hamangiu,Î. RosettiBălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 810). :
792. În acest caz însă, terţul care a primit plata fără mandat, va fi obligat să
garanteze pe debitor, restituindu-i ceea ce
a primii. (Dalloz, Rep., Obligations, No.
1720; Alexandresco, VI, p. 455, 465, 464).
13. Potrivit dispoziţiunilor art. 1239 e.
civ. fr. (1096 ce. civ. rom.), plata făcută
aceluia care nu are mandat de a primi
peniru creditor este valabilă, dacă creditorul o ratifică. (Demolombe. XXVII, No.

137, 169 urm.; Larombiere, Obligations, Art.

1259, No. 25;
ierre, V, No.

Demante et Colmet
178 bis, IV; Aubry

ed. 4-a, IV, $ 317, text şi nota

11,

de
et

SanRau,

p. 154;

Dalloz, Râp., Obligations, No. 1718; Supl.
Obligations, No. 704; Laurent, XVII, No.
558; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1444; Planiol, IM, No. 417; Josserand, ÎI,
No.- 849; Alexandresco, VI, p. 455, 465; C.
Hamangiu,
I. Rosetti-Bălănescu
şi AI.
Băicoianu, II, No. 810).
74. Ratilicarea creditorului rezultă din
fapte care indică intenţiunea creditorului
de a renunţa la dreptul de a invoca nuli-

tatea plăţii făcute,

nefiind necesar

ca ra-

tificarea să îndeplinească condiţiunile prevăzute de art. 1338 c. civ. fr. (1190 e. civ.
rom.). (Demolombe, XXVII, No. 170; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 178
bis, IV; Laurent, XVII, No. 538; Baudry

et Barde, Obligations, II, No. 1444).
75, Ratificarea poate fi expresă sau ta-

cită. Astfel, este ratificarea tacită când terțul a primit o plată parţială şi creditorul
reclamă dela debitor restul neplătii; sau
când creditorul reclamă dela terţ, ceea ce
acesta a primit ca plată dela debitor. (Demolombe, XXVII. No. i7i; Larombiăre, Obligations, Art. 1239, No. 25; Laurent, XVII, .
No. 539).
76, Potrivit dispoziţiunilor art, 1259 e,

civ. în. (1096 ce. eiv. rom),

plata făcută

a-

celiiia care nu' are împuternicire de a
primi pentru creditor, este valabilă dacă
debitorul dovedește că creditorula profitat de ea. (Dalloz, Râp., Obligations, No.
1719: Josserand, Il, No. 849; Alexandresco,

VI, p. 455;
nescu

C. Hamangiu,

şi Al. Băicoianu,

II,

Î. Rosetti-BălăNo.

810). ,

77. În cazul când cereditorul profită de
plata făcută unui terţ, numai în parte,
plata va fi valabilă numai pentru această
parte. (Demolombe, XXVII, No. 175; La-

-rombi&re,

55—-

Obligations,

Ari.

1239,

No.

25).

Art.

1097

DESPRE

78. Plata tăcută unui terţ, fără mandat,
este valabilă dacă acest terţ devine moşienitorul creditorului sau succede la această
creanţă în orice mod. (Pothier, Obligations, |

PLATĂ

“No.

495;

Demolombe.

Codul

civil

No.

174).

XXVII,

79, A se vedea: art. 543, 390 şi 454 din
codul civil cu notele respective.

Art. 1097. — Plata făcută cu bună credință acelui ce
creanţa în posesiunea sa, este valabilă, chiar dacă în urmă

sesorul ar fi evins!).

(Civ.

Fr. 1240).

993,

996,

1096,

1337,

1393;

are
po-

Civ.

Tezt. fr. Art. 1240. — Le paiement fait de bonne foi ă celui
possession de la erâance, est valable, encore que le possesseur, en soitqui est en
par la
suite vine.
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1758;
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să

debitorului
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şi cel
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Alexand

sa
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Bălănescu și Al. Biăicoianu, iu, [. RosettiII, No. 810).
DI
.
" 1) Adică atunci

cână

imperiul

unei

deoarece

posesiunea sa

(1097

civ.

constrângeri

acest

caz

sau unei

nu poate intra

în cadrul dispozitiunilor art. 1240 c, civ, îe.

E

c.

tions, Art.
+ Buna

când

bligations,

convenţional, legal sau judecătoresc, ari.
1240 e. civ, Îr. (1096 ce. civ. rom.), preved
că plata făcută cu bună credință aceluiae
care are creanţa în posesiunea sa este
labil făcută, chiar dacă în urmă, posesorvaul
ei ar fi evins de adevăratul creditor,
(Josserand, II, No. 850; Alexandreseo,
VI, p.
408,

dință

în

rom).

(Larombiăre,

1240, No. 10).
credinţă a debitorului
el are

credinţa

că

Obliga-

are loc

cel căruia

Ari.

1240.

No.

1;

Demante

et

Colmet de Santerre, V, No. 179 bis, [; Laurent, AVII, No. 548; Baudry et Barde, O-

1. Contrar dispoziţiunilor art. 1239
civ. fr. (1096 e. civ. rom.), care prevedee.
că pentru ca plata să fie valabilă, trebueşte
făcută creditorului sau mandatarului său

Hamangiu,

avea

îi face plata este adevăratul creditor, (Demolombe, XXVII, No. 177; Laromibitre, O-

Doctrină,

469;

plata

(Baudry et Barde, Obligations, II,

violențe,

atunci

17, 18, 20,

Termen 10.
Testament 19.
Titluri la purtător

a primit

sub

_

>

27.

care

No, 1451; Comp.: Alexandresco, VI, p. 470),
4. Debitorul nu poate să pretindă că _
s'a liberat dacă a făcut plata unui terţ,

Recurs 29,
Remitere de datorie
Renunţare 25.
Scadenţă 10, 16.

3. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă a existat
bună credință din
partea celui care a plătit, şi dacă acel

creanța.

lată 4 urm,
Plată anticipată 10,
Plata datoriei ahuia 26,
Posesiune 1, 2, 3,7,8,9,
12, 13, 14, 16, 17, 19—23,
Posesor cu titlu particular

6, 7, 9, 11, 16, 22, 23,

Cambie

(continuare).

N., Studii Juridice vol. |, „Data certă“, p. 24, %.'

posesorul

a fost scos din

bligations, II, No. 1446, 1449; Planiol, II],
No. 4i6, Josserand, II, No. 850; Alexandresco, VI, p. 4714).

0, Existenţa

ciată

nu

numai

şi ulterior.

No.

bunei

credinţe

în momentul

(Dalloz,

1738).

va

fi apre-

facerii plăţii iar

R&p.,

Obligations,

7, Singurul fapt că cel căruia i se face
plata are în posesiunea sa titlul de creanţă,
nu poate stabili buna credință a debitorului. (Demolombe, XXVII, No. 177; Larombiere,

Obligations,

Art,

1240,

No.

Demante et Colmet de Sanierre, V, No. 1791;
bis, I; Laurent, XVII, No. 548; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1446, 1449; Pla-

niol, LI, No. 416).
8. Debitorul are

plata,

să

ceară

dreptul

când

prezentarea

i se cere

titlului

de
calitatea de adevărat
creditor al aceluia care îi cere plata. (Duverier sur Toullier, 1V, No. No. 27, nota
b;
Demolombe, XXVII, No. 179; Larombit
Obligations, Art. 1240, No. 5; Contra: re,
Toulcreanţă şi să conteste

lier, IV, No.

9. Pentru

posesiune

— 56 —:

de

către

27).

existența

adevăratul

bunei
proprietar.

credințe

din

|

Codul

civil

DESPRE

partea debitorului legea nu cere ca acesta
să fi cerui în momentul plăţii ca acel care
a cerut plaia să-i
prezinte titlul de creanţă.
(Demolombe, XXVII, No. 178; Larombiere,

-Obligations, Art. 1240, No. 3, 4; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1449).
10. Plata făcută în condiţiunile art. 1240
c. civ. fr. (1097 c. civ. rom.), este valabilă,
fie că este făcută la scadenţă, fie că este
făcută cu anticipație. (Demolombe, XXVII,
No. 189; Larombiăre, Obligations, Art. 1240,
No. 9; Huc, VIII, No. 25; Baudry et Barde,
Obligations, II, No.
1449;
Alexandresco,

VI, p. 471, 472).
1].

civ. fr.

Pentru

ca

(1097

dispoziţiunile

ce. civ. rom.),

art.

1240 c.

să-şi găsească

aplicaţiunea, nu este necesar ca să existe
bună credință din partea celui care primeșşte plata. (Demolombe, XXVII, No. 180;
Larombitre, Obligations, Art. 1240, No. 2;

Dalloz,

R&p..

Obligations,

No.

1738;

Lau-

„rent, XVII, No. 548; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1449; Josserand, II, No.
850; Alexandresco,
VI, p. 471, 472).
13, Pentru ca dispoziţiunile art. 1240 c.
civ. fr. (1097 ce. civ. rom), să-și găsească
aplicaţiunea, trebueşte ca acel care a pri-

mit plata să fi fost în posesiunea creanjei,
adică să fi fost creditorul aparent şi putaXXVII,

(Demolombe,

tiv.

181;

No.

Baudry

et Barde, Obligations, Il, No. 1446; Planiol,
Josserand, II, No. 850; Alexanp. 469).
-

IL, No. 416;
dresco, VI,

ca o persoană

13. Pentru

creanţei,

sesiunea
oace

VII,

rolul

No.

stat

de

posesiunea

trebueşte

ca

creditor,

de

creditor.

de

să fie în posă aibă

să

adică

(Demolombe,

Obligations,

Larombiăre,

181;

ea

Art. 1240, No. 5 urm.; Demante ei Colmet
de Santerre, V, No. 179 bis, [; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 517, p. 154; Dalloz,
R€p., Obligations, No. 1682; Laurent, XVII,

No. 545; Baudry et Barde, Obligations, Il,
Il,

No. 1446; Josserand,
dresco, VI, p. 469).

No.

850;

Alexan-

14. Simplul fapt al deţinerii titlului de
creanță nu poate face ca deţinătorul să fie

considerat ca posesor al creanjei. (Demolombe, XXVII, No. 182, 183; Larombiere,
Obligations, Art. 1240, No. 3; Aubry et
Rau, ed. 4-a, LV, p. 516, texi şi nota 15,
p. 154; Laurent, XVII, No, 544; Baudry

et Barde,

Obligations,

IL, No,

1446;

Ale-

xandresco, VI, p. 469).
15. Dacă însă este vorba de titluri la
purtător, cari se transmit prin simplă andosare, plata făcută simplului deținător
al titlului de creanţă este valabiă. (Demoiombe, XXVII, No. 182; Demanie et Colmet de Santerre, V, No. 179 bis, LV; Dalloz, R€p., Obligations, No. 1738; Laurent,
XVII, No. 544; Baudry ei Barde, Obligations, Il, No. 1446; Comp.: Alexandresco,

„YI, p. 469, 471).

16. In privinţa

minative,

cum

de
efectelor

sunt

cambiile,

comerţ
biletele

nola

urdin, plata făcută cu bună credinţă cesionarului aparent este valabilă, dacă a fost
făcută în urma scadenții, chiar dacă girul
—

Art.

PLATĂ

1097

ar fi fals, deoarece debitorul care plăteşte
nu este obligat să cerceteze dacă girurile
ajunse până la el sunt autentice. (Duranton, XII, No. 68; Larombitre, Obligations,
Art. 1240, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a,
AV, $ 517, p. 155; Huc, VIII, No. 20; Lyon-

Caen

et

Renault,

Droit

commercial

IV,

No. 297; Alexandresco, VI, p. 460, 471).
17. Dispoziţiunile art. 1240 ce. civ. îr.
(1097 ce. civ. rom.), îşi găsese aplicaţiunea
la orice posesor de creanţă, fie că posesorul
«ste cu titlu particular, fie că e cu titlu
universal. (Baudry et Barde, Obligations,
il,

No.

1447).

-

18. Dispoziţunile art. 1240 ce. civ. fr.
(1097 ce. civ. rom.), au fost ediciate mai
cu seamă pentru posesorul unei universahtăţi de bunuri, în speciali peniru
moştenitorul aparent, care apoi este exclus dela
succesiune de un moştenitor în grad mai
apropiat sau pentru moștenitorul care poirivit dispoziţiunilor art. 783 c. civ. fr.
(94 c. civ. rom.), atacă acceptarea succesiunii pentru caz de viclenie. (Demolombe,
XXVII, No. 184; Larombiere, Obligations,
Art. 1240, No. 1; Demante et Colmet de

Santerre, V, No. 170 bis, II; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 517, text şi nota 14, p. 155;
Laurent, XVII, No. 545; Baudry et Barde,
Cbligations, Il, No. 1448; Planiol, II, No.
416; Josserand, II, No. 850; Aiexandresco,

VI, p. 469, 470).

19. Dispoziţiunile art. 1240 c. civ. fr.
(4097 c.. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi posesorului unei creanţe cu titlu parti-

cular. Astfel ele se aplică legatarului par-

ticular care a obţinut predarea legatului
inaintea descoperirii unui testament revocator sau unui cesionar care a obținut cesrunea creanței şi care cesiune a îosi apoi
anulată, etc. (Demolombe, XXVII, No. 185;
Larombiâre, Obligations, Art. 1240, No. 1;
Demante et Colmei de Santerre, V, No.
179 bis, III; Laurent, XVII, No. 547; Huc,

No,

VIII,

Josserand,

23;

II, No.

A-

850;

iexandresco, VI, p. 470).
20. Legatarul este considerat moştenitor
aparent, chiar dacă nu a îndeplinit formalităţile punerii în posesiune, în cazul când
se găsea de fapt în posesiunea bunurilor.
(Laurent, XVII, No. 545; Huc, VIII, No.
25; Alexandresco, VI, p. 470).
21. De asemenea, cesionarul unei creanţe
a cărui act a fost mai în urmă desființat
sau anulat, va putea fi considerat ca posesorul ei şi va avea deci calitatea să primească plata, chiar înainte de a se fi îndeplinit dispoziţiunile art. 1690 e. civ. fr.
(Demolombe, XXVII,
(1395 e, civ. rom).
No. 185; Larombitre, Obligations, Art. 1240
No. 1; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 179 bis, III; Laurent XVII, No, 547:
sue VIII, No. 21; Alexandresco, VI, p.
410).

de

.

22,

Posesorul

exemplu,

un

unui

act

titlu

de

fals, cum

cesiune

fals,

ar

fi

nu

“poate fi considerat ca un posesor aparent
în sensul prevăzut de art. 1240 e. civ. fr.
(1097 ce. civ. rom), aşa încât dacă debi57—

Art, 1098

DESPRE

torul
plăteşte, el nu este liberat, chiar dacă
ar fu de? bună
credinţă.
(Demolombe,
XXVII, No. 186; Larombiăre, Obligations,
Art. 1240, No. 2; Demante et Colmet de
" Santerre, V, No. 179 bis, III: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 517, p. 155; Dalloz, Rep.
Obhgations, No. 1758; Huc, VIII, No. 24;
baudry et Barde, Obligations, II, No. 1447;
Comp.
Contra: Laurent, XVII, No. 547;
Josserand, 11, No. 850; Alexandresco, VI.

p. 470, 474).

,

23, Această regulă sufere excepţiune în
cazul când adevăratul creditor are să-şi
impute o imprudenţă.
(Aubry et Bau, ed.
4-a, IV, $ 317, text şi nota 15, p. 155; Dal.
ivz, Rep., Obligations, No. 4738).
24. În art. 1240 e. civ. fr. (1097 c. civ.
rom.), se vorbeşte numai de evicțiunea po-

sesorului

creanței.

(Dalloz,

Rp.,

Obliga-

tons, No. 1758).
25. Plata făcută cu bună credinţă posesorului creanţei rămâne valabilă în caz
de
renunțare voluntară din partea acestuia.
(Dalloz, Râp., Obligations, No: 1738).
26. Dispoziţiunile art. 1240 e.
civ.
fr.
(1097 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea,
după părerea dominantă, atât
în
cazul
când un terț plăteşte datoria altuia,
cât
şi în cazul când plata se face
de însăşi
debitorul cu scopul de a se libera.
(Demolombe, XXVII.
No. 190; Huc. VIII
25; Alexandresco, VI, p. 472; Contra: No.
Ia.
rombitre,
27.

Obligations,

Dispoziţiunile

Art.

Art,

art.

1240.

1240

1098. — Dacă

No.

6).

e, iv.

fr.

Codul

PLATĂ

civil

(1097 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplicapunea decât în cazul unei plăți efective.
Prin urmare, ele nu-şi găsesc aplicaţiunea
când este vorba ca creditorul aparent să
acorde debitorului, o remitere de datorie,
„o novaţiune a creanţei sau o cesiune. (De-

molombe,

XĂ VII, No. 187, 188; Larombitre,

Obligations,

No.
No.

28.

Art.

1240,

No.

8;

Huc,

VIII,

25; Baudry et Barde, Obligations,
1450; Alexandresco, VI, -p. 472).
Pentru

ca

plata

făcută

aparent să fie liberatoare,

II,

creditorului

faţă de credito-

rul adevărat, trebuește ca”ereanţa să aibă
0 existenţă legală. (Dalloz, Rep. Suppl.,
Obligations, No. 710).
29. In cazul prevăzut de art, 1240 c. civ.
În. (1097 c. civ. rom), plata făcută în mânele posesorului creanţei va fi valabilă, rămânând ca adevăratul creditor, care a
fost

neglijent şi nu s'a interesa de soarta erean-

ici sale să-și exercite recursul său
posesorului creanței care a primit
(Alexandresco, VI, p. 472,
475).

contra
plata.

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până la 1927).

1. Plata făcută cu bună credință
acelui
ce are creanța în posesiunea sa,
este valabilă,

chiar

dacă

în urmă

posesorul

a fost

evins. (Cas. III, 1420 din 20 Octomvri
e 1923
Pand. Săpt. 35/1926, Jurispr. Rom.
5/1926).

creditorul

este necapabil de a primi, plata
ce i se face nu este valabilă, afar
ă numai dacă debitorul probă
că lucrul plătit a profitat cred
itorului. (Civ. 390, 428, 445,
454,
458, 950, 952, 1158, 1164
1165,

1169,

1242,

1265,

1285,

Text. fr. Art. 1241.— Le paiement
sil €tait incapable de le recevoir, ă moins fai t au er6ancier n'est point
q ue le debiteur ne prouve
chose pay&e a tournt au profit du erâanc
ier.,

INDEX ALFABETIC
(a doctrină),

este expus. a plăti a dou
a oară.
iombe, vii, No. 154;
Demante
mei

Interzis 2, 4.

Minor 2.

Minor emancipat
Neglijenţă 22,
Nulitate 1, 2,
Plată î urm,
Probă 12.
Profit 141—18.
Ratificare 10, 19.
Repetire 19,
Sindic 7,

valable
que la

3. —

(pa
de Santerre, V, No.
180 bis, |; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV,
$
517,
text şi nota 17,
p. 155; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 1685
urm.; Suppl., Ob
igations, No. 695;
rent, XVII, No. 515;
LauBaudry et Barde,
bligations,.
OIL,

No.

1455:

Planiol,

II, No.

Surdo-mut 9.
Tutor

2, 4.

Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor

Lă (1098 c. civ. rom.), dacă art, 1241 c. civ,
incapabil de a primi, plata creditorul este
tu este valabilă şi în acest ce i se face
caz debitorul

—

unui interzis este
făcută tutorelui, (Danu]
lloz, R
- No. 1685; Alexan
dresco, VI,
3, inorul
primi

rite.

singur

(Dalioz

Alexandreseo,

53—

emancipat

po

dobânzile

care

Re

îi sunt

dato-

sie bions, No.

1086;

Obligaţi

VL p.

-

Ca
0 ZI

Acuzare 6.
Anulare 4, 2.
Bună cr dință 20, 21, 22,
Confirmate 1), 19.
Contumacie 5,
Curator 3.
Dobânzi 3.
Dovadă 12.
Falit 7.
Femee măritată 8,
"|
Forţă majoră 13,
Imprudene ță 32,
Incapacitate 1 urm,

1538;

7 RER

,

1241)..

.

tm

Civ. Fr.

Codul

civil

DESPRE

4. Creanjele care aparţin interzişilor leali trebuesc plătite tutorelui lor, (Dalloz,

€p., Obligations, No.
VI, p. 454, nota 1).

1689;

Alexandresco,

5. Creanţele care aparţin condamnaților

i

în contumacie, trebuesc plătite sechestrului. (Dalloz, Rep, Obligations. No. 1689).
6. Creditorul pus sub stare de acuzare,
necondamnat, poate primi
singur plata
dela debitor. (Dalloz, Rep., Obligations,
.

1689).

No.

nota

454,

şi

ÎI. Rosetti-Bălănescu

mangiu,
coianu,

p.

(A-

o plată.

primi

de a

VI

Ha-

C.

îi;

primi

poate

orb,

chiar

9. Surdo-mutul

o plată dacă își dă seamă de banii ce
primeşte și poate da o chitanţă descărcătoare. (Alexandreseo, VI. p. 454, nota 1).
10. Plata făcută unui incapabil de a

primi poate fi validată, fie prin confirmarea. făcută de persoana ce a primit-o,
după încetarea incapacității sale, fie de
reprezentantul său legal. (Larombiăre, Obligations, Art. 1241, No. 2; Aubry et Rau,

ed. 4-a, ME! 317, p. 155; Dalloz, Rep. ONo. 1690; Laurent, XVII, No.
bligations,
Alexandresco,

540;

11. Potrivit

VI,

p.

civ. fr. (1098
unui creditor

art.

1241

ce.

e. civ. rom), plata făcută
incapabil de a
primi, este

valabilă dacă incapabilul
-şi numai în
(Demolombe,

455).

dispoziţiunilor

a profitat de ea

măsura profitului ce a tras.
XVII, No. 192, 195; Larom-

bigre, Obligations, Art. 1241, No. îi; Demante et Colmei de Santerre, V, No. 180
bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 317,
text

și nota

18, p. 155;

Dalloz,

Râp.,

Obli-

gations, No. 1690; Laurent, XVII, No. 540,
541; Huc, VIII. No. 26; Baudry et Barde,

Obligations, II, No. 1454; Planiol, II, No.
412; Josserand, II, No. 847; Alexandresco,

VI, p. 455;
nescu

şi

C. Hamangiu,

Al. Băicoianu,

12. Dovada

Î. Rosetti-Bălă-

Ii, No.

811).

profitului tras de incapabil,

va fi făcută de către debitor.

Ob ieaiions,

No.

1690;

(Dalloz, Râp.,

Josserand,

847).

II,

No.

,

13.

Momentul

în care se va cerceta dacă

plata

a profitat incapabilului,

rere,

este

pierit

prin

acela

al

după

introducerii

o pă-

cererii

de

nulitate sau dacă din plata făcută creditorul a cumpărat un lucru. care apoi a
caz

fortuit, plata

rămâne

bilă. (Pothier, Obligations, No. 468;
vincourt, II, p. 542, 545; Duranton,
No. 45).
14. După

bilă

dacă

altă

părere,

se dovedește

incapabilului

în

plata

că ea

momentul

este

vala-

DelXII,

vala-

a profitat

facerii

ei sau

ulterior, însă înainte de cererea de anulare

—

sau

l-ar

dovedit

16.

811).

Il, No.

buinţat

său

fi putut

aceasta,

legal;

cererea

întrebuința

şi de

îndaţă

şi

ce

de a se plăti

1434),

Băi=

Al.

15. După
a treia părere,
dominantă,
„ Lucrul plătit trebueşte considerat _că
a
folosit incapabilului, când
se dovedeşte
că la întrebuințat în mod util şi rezonabil, inteligent după cum l-ar fi între-

a doua oară va fi respinsă, chiar dacă
întrebuințarea nu ar mai subsista în momentul acestei cereri. (Demolombe, XXVII,
No. 196; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 180 bis, IV; Dalloz. R&p,, Obligations, No. 1690; Laurent, XVII, No. 54;
Baudry et Barde, Obligations,
II,
No.

creanţelor lor fără autorizarea bărbatului
sau a justiţiei, deoarece, în general, ele

incapabile

1098

a plății şi de facere unei noui. plăți. (Aubry et Rau, ed, 4-a, 1V, $ 3iz, text şi nota
18,
155; Dalloz, R&p., Obligations, No.

sa

No. 505; Alexandresco, VI, p. 454, nota 1).
8. Femeile măritate nu pot primi plata

lexandresco,

Art,

reprezeniantul

7. Creanţele cari aparţin unui falit nu
vor putea fi plătite decât sindicului. (LyonCaen et Renault, Droit commercial, VII,

sunt

PLATĂ

plătite

In

în

general,

cheltueli

întrebuinţarea

de

pură

sumelor

plăcere,

dă

dreptul incapabilului să ceară
din. nou
plata. (Demolombe, XXVII, No. 197: Dalloz, R€p., Obligations, No. 1690; Baudry et

Barde, Obligations, II, No. 1454).
17. Această soluţiune are loc chiar dacă

lucrurile de pură plăcere cumpărate ar
exista încă. (Demolombe, XXVII, No. 197:

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1454).
18, În acest caz, însă incapabilul va

trebui să ofere aceste lucruri debitorului,
pentru a nu se îmbogăţi pe nedrept în
dauna sa. (Demolombe, XXVII, No. 197).
19. Debiiorul care a plătit unui inca-

pabil şi care deci va fi obligat să plătească

a doua oară dacă creditorul incapabil nu
întrebuințează în mod folositor
sumele
plătite, are dreptul, ca atunci când a ob-servai greşeala sa, să ceară fie repetirea
lucrului plătit sau ceea ce a rămas din el,
fie confirmarea plăţii de către reprezentantul legal al incapabilului. (Demolombe,
XXVII,
No. 199; Demante
et Comet de
Santerre, V, No. 180 bis, VI; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1435; Contra:
Laureni, XVII, No. 542; Huc, VILI, No. 26;
Comp.: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, II, No. 811).
20. Plata făcută unui incapabil este valabilă dacă a fost făcută de debitor cu
bună credinţă, în necunoaşterea incapaci-

tăţii creditorului.

(Demolombe,

XXVII, No.

200, 201; Alexandresco, VI, p. 455, 456).
21. Această soluţiune are loc mai cu
seamă atunci când creditorul a devenit incapabil, fără ca debitorul să aibă cunoştință de această incapacitate. (Demolombe,
XXVII, No. 201; Larombiere, Obligations,
Art. 1239, No. 22; Troplong, Dâpât, No.
162; Alexandresco, VI, p. 435, 456).

22.

Pentru

ca această soluţiune

să aibă

loc trebueşie ca necunoaşterea debitorului
a stării de incapacitate a creditorului să

nu fie rezultatul unei imprudenţe sau neglijențe din partea debitorului. (Larombiere,

59—

Obligations,

Art.

1239,

No.

22).

Art. 1099

DESPRE

PLATĂ

Codul

civil

Art, 1099.— Plata făcută de debitor creditorului Său în urma
unui sequestru sau opozițiuni, nu este valabilă în privința creditorilor sequestranţi și oponenți; aceștia pot, „în virtutea dreptului
lor, să-l silească a plăti din nou; debitorul însă, în acest caz, are
recurs în contra creditorului. (Civ. 1152, 1616, 1719; Pr. civ. 379,
399

urm.,

455

urm.,

910 urm.: Civ. Fr.

484,

1242).

613

urm.;

C.

com.

317,

321,

907,

908,

Text. fr. Ari. 1242. — Le paiement fait par le d€biteur ă son erâancie
r,
PP on
au prejudice d'une saisie ou d'une oppositi
Daca
)
n'est pas valable ăA l'6gard
des
ereanelers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit,
le contraindre ă payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son
recours contre le er€ancier.

Bibliografie
ALEXANDRESCO

D,,

INDEX

Observaţie

sub

Trib.

ALFABETIC

(la doctrină).
Act scris 3,
Ipotecă 5,
Anulare 5,
Novaţune 7.
Autoritate de lucru jude! Nutitate 3,
cat 6, 8, 10.
Opoziţie 1,
Cauţiune 3,
Plată 1 urm.
Cesiune 7.
Poprire 1—10.
- Competenţă 8,
Privilegiu 5,
Definiţie 2,
Recurs 4,
Faliment 10,
Remitere de datorie
Hotărire 6, 8, 10.
| Sechestru 1.

intervenţie 9, 10.

1926, III, z2.

7. Consecința împrejurării că terțul poprit nu poate, în urma înființării popririi
să facă plata debitorului în dauna credi-

torului popritor.

7.

Doctrină,
]. Prin sechestru sau opoziţiune,
legiuitorul înţelege poprirea în mâna
terţilor.
(Alexandresco, VI, p. 479).
+ „Poprirea este actul prin care
creditorul învestit cu un titlu execu
un titlu privat sau cu un titlu tor, cu
autentic
neexecutor, opreşie în mâinele
unui terj
sumele sau obiectele mobile
datorite sau
aparținând debitorului său şi
în virtutea
căruia el dobândeşte, până
la cuncurenţa
sumei ce i se datoreşte, predarea.
acestor
sume sau prețul obținut din
vânzarea acestor obiecte“. (Alexandresco,
VI, p. 479).
3. După procedura civilă
ditorii care nu au nici un română, creact scris pot
ace poprire, depunând însă
a treia parte din valoarea o cauţiune de
reclamaţiunei,
(Alexandresco, VI, p. 479,
nota 1).
„4. Potrivit dispoziţiunilor
art.
1942 ce.
civ. fr. (1099 e. civ. rom.),
terțul debitor
care în urma unei popriri
înființată de creditorul creditorului său, plăte
şte "acestuia
din urmă, va fi obligat să
oară creditorului popritor,plătească a doua
rămânându-i
recurs contra creditorului
care a primit
plata. (Alexand

VI, p. 479, 480).

vilegiile şi ipotecile care
garantau
plata
creanței poprite. (Alexa
ndresco, VI, p. 480,
nota 2).
!

„6.

Terţul poprit nu
ditorului popritor înai poate face plata crenţe
de

este că debitorul

urmărit

nu mai poate să remită datoria terțulu
i
poprit, nici să noveze
sau
să cesioneze

creanța poprită.

(Alexandresco,

VI, p. 480).

8. O altă consecinţă este că terțul
poprit
nu poate să opue creditorului compen
sația,
în detrimentul popritorului în cazul
când
el ar fi devenit la rândul său
creditorul
lui, deoarece compensaţia constitue
o plată
fictivă şi terţul poprit nu poate plăti
nimănui cât timp hotărîrea de valida
re nu
a dobândit
autoritate de lucru
judecat.
(ue, VIII, No. 168; Alexandresco,
VI, p.
431).
:
9. În cazul când suma datorită
de tațul poprit este mai mare decât
acea pentru
care sa făcut poprirea, terțul
poate
plăti creditorului său excedentul nu
poprirea loveşte de indisponibilitate,deoarece
în in_
teresul creditorului popritor
întreaga sumă
poprită pentru că mai pot
interve
la validarea popririi şi alți creditorini până
şi terjul poprit nu poate şti dacă
posibil al mai multor pOpriri, din concursul
suma întreagă
va fi deajuns pentru plata
primului creditor _popritor.

molombe.

biere,

(Duranton xl, No.
XXVII, No. 207 urm.;

Obligations,

65; DeLarom-

Art. 1242,
lon, II, No. 1334; Demante No. 4; Mouret Colmet de
Santerre, V, No. 181 bis,
IV, urm.; Aubry
et Raw, ed. 4-a, IV, $ 317,
text şi nota 20,
p: 156; Huc, VIII, No.
27: Alexandresco,
I, p. 481).
|

10. Din

dare

ca hotărîrea

(Hauie-Saone), Pand. Rom.

validare să fi dobândit autoritate de lucru judecat. (Alexandresco. VI, p. 480).

Terţ poprit 4—9,

resco

(continuare).

civil Vesoul

a

momentul

rămas

prietarului

ce hotărîrea de 'vali-

definitivă,

dreptul

un suma poprită
fără a mal putea

ea

exclusiv

conferă

pro-

de a fi plătit

în limita creanței sale,
interveni alte
opriri şt?

fără a suferi vreo influenţă
debitorului care ar surveni din fa) meriti
No. 28; Alexandresco, VI. . (Huc, VIII,
p. 482: Comp.
Contra: Lauren

— 60 —

t,

XVII,

No.

532,

553).

Codul

civil

DESPRE

Art.

PLATĂ

1100

Art. 1100
— Credito
.rul nu poate fi silit a primi alt lucru
decât acela ce i se datorește, chiar când valoarea lucrului oferit
ar îi egală sau mai mare. (Civ. 969, 1578, 1579, 1604; C. com. 41,
314—316;

Leg.

mmonet., 17 Mart. 1890, art. 8, 9, 14; Civ. Fr. 1243).
Tezi. fr. Art. 1243. — Le creaneier ne peut tre contraint de recevoir

une autre chose que celle qui lui est due » quoique la valeur de
soit 6gale ou mâme plus grande.

Bibliografie
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la

chose

oferte

(continuare).

AURELIAN,

Noță sub Cas. III, 12 Nov. 1924, Pand. Rom. 1925, |, 179;
ConsrANTINEsCU. Ac, N, Despre ipoteci, p. 261, 262;
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Grâne 22.
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Lucruri

nu

Lucruri
determinate
în
specie 21.
Mone lă 15.
Novaţiune 7.
Obligaţie de a da 1.
Obiigaţie de a face 2,
Obiigaţie facultativă 12.

fungibile 22.

9,

14,

Plată parțială 10.

Reciprocitate 4,
Rentă 16.
| Reprtițune 6.
Restiiuire de fructe
Schimb 6,
Vânzare 6.
Vin 22,
Warante 17.

43.

cazul

unei

obligaţiuni

de

a

după dispoziţiunile art. 1245
c. civ.
(1100 c. civ. rom.), rezultă că debitorul

nu poate constrânge pe debitor să-i dea
alt iucru decât cel ce i se datoreşte. (Demolombe, XXVII, No. 227; Larombitre, Obligations, Art. 1243, No. 2; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, £ 518, p. 157; Dalloz, R&p.,
Obligations, No. 1742; Baudry et Barde,

Obligations, I1, No. 1460).

5, Regula
generală prevăzută
de art.
1243. c. civ. îr. (1100 ce. civ. rom.), sufere
mai multe excepțiuni. Astfel, cu toate că
Sa plătii un alt lucru decât cel datorit,
plata este valabilă dacă creditorul a primit
în mod voluntar această plată, adică s'a

operat

da,

fr.
nu

se poate achita decât predând creditorului
lucrul care face obieciul obligajiunii. (De-

molombe, XXVII, No. 226; Larombitre, Obligations, Art. 1245, No. 1; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 182 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 318, p. 157; Dalloz, R€p., Obligations, No.
1710; Suppl.,
Obligations, No. 712; Laurent, XVII, No.

555; Huc, VIII, No. 50; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1459; Planiol, ÎI, No.
418; Josserand, II, No. 851; C. Hamangiu,
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II,
No. 812).
”
2.. iDispoziţiunile art. 1245 ce. civ. fr.
(1100 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea
şi la obligaţiunile de a face, care trebuesc

executate potrivit contractului.
(Dalloz,
Rep., Obligations, No. 1741).
3. In cazul când creditorul'a primit din

eroare un alt lucru
datorit, el poate să

decât cel care îi era
restitue lucrul dai şi

să ceară totodată să i se predea lucrul ce

i se datoreşte. (Pothier, Obligations, II, No.:
531; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1743;

Alexandresco.

se admite şi în mod reciproc că, creditorul

XĂVII,

Doctrină,
1. În

4. Art. 1245 e. civ. fr. (1100 ce. civ. rom.),
vizează decât dreptul creditorului. Insă

Vi, p. 485).

o datio
No.

in

250;

solutum.

Larombiăre,

(Demolombe,

Obligations,

Art. 1243, No. 2; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 182 bis, II; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 518, text şi nota 1, p.
157; Dalloz, R€p., Obligations,
Laurent, XVII, No. 556; Huc;

50; Baudry
1462;
VI,

et Barde, Obligations,

Josserand,
p.

No. 1744;
VIII, No.

II, No. 851;

436).

485,

If. No.

Alexandrescv,

6. Datio in solutum se deosebeşte
de
vânzare sau de schimb, cu care are oarecare asemănare, prin aceea că în caz de
piată prin eroare, repetițiunea are loc în
caz de datio in solutum, însă nu-are loc

în caz
tions,
tions,

528).

de vânzare.

No.
II,

(Dalloz,

Rep.,

Obliga-

1744; Baudry et Bară ObligaNo. 1686; Planiol, II, No. 527,

_

1. Datio in solutum presupune
novațiunea creanţei făcută între părţile contractante cu toate consecințele acestei ope-

rațiuni juridice. (Demolombe,
250; XAVIII, No. 288 urm.;

XXVII, No.
Larombitre,

Obligations, Art. 1245, No. 2, Art. 1275,
No. 7, Art. 1278, No. 6; Demante et Colmet

de Santerre, IX, No. 162 bis, II; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 318, nota 1, p. 157;
Dailoz, Rep., Obligations, No. 1744; Laurent, XVIII, No. 523; XXXI, No. 365; Huc,
VIII, No. 30; Baudry

ÎI, No.

1685;

Alexandresco,

et Barde,

Planiol, II, No.
VI,

p. 486).

Obligations,

523;

Comp.

Art,

1100

DESPRE

8. Pentru
valabilitatea dării
în plată,
irebuesc îndeplinite aceleaşi condițiuni „ca

pentru

o plată

ordinară.

Asifel,

părţile

trebuese să fie capabile.
(Dalloz, Re&p.,
Obhgations, No. 1745). o
,
9. Dacă darea în plată îndeplineşte toate
condiţiunile de valabilitate, debitorul este
liberat şi dacă lucrul dat în plată
piere
nu se poate face nicio reclamaţiune. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1746; Suppl,

Obligations, No. 713).
,
NI
10. Darea în plată poate fi condiţională J

şi poate să existe numai pentru o parte
din datorie. (Huc, VIII, No. 31; Alexandresco, VI, p. 486).
Li. O altă excepţiune la regula generală prevăzută de art, 1245 e, civ. fr. (1100
€. civ. rom.), este în caz de compensați
când creditorul este obligat să prime e,
ască
un alt lucru decât cel care îi este
datorit.
(Demo

lombe, XXVII, No. 251; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 1748),

2. De asemenea, o altă excep
în caz de obligaţiune facultativă.ţiune este
(Demolombe, XXVII, No. 228, 229;
Larombitre,
Obligations, Art, 1245, No.
2; Dalloz, Râp.,
UObligations, No. 1749; Baudr
y et Barde,

Obligations,

II,

No.

1461;

Alexandresco,

VI, p. 485, nota 1).
13. De asemenea, în caz
'de restituire
de fructe când datoria se
mod necesar în o datorie de transformă în
bani. (Demolombe, XXVII, No. 232).
4. De asemenea, în caz
lucrul
piere prin faptul debitorului, când
se transformă în mod necesar când datoria
în
o
datorie
de bani. (Demolombe, XXVII
, No. 253).
15. Dacă datoria constă
bani, plata irebueşie să se într'o sumă de
cipiu, în monetă, deoarece facă, în prinvoate fi constrâns să prime creditorul nu
ască în plată
in

lucru

în loc de altul.
XAVII, No. 261; Larombitre, (Demolombe,
Obligations,
Ari. 1246, No. 8: Aubry
et Rau, ed, 4-a,
iV, $ 518, p. 158; Dalloz :Râp.,
Obligations,
No. 1733; Laurent, XVII,
N, 559; Huc,
VIII, No. 37; Baudry et Barde,
Obligations,
II, No. 1475).

,

16. Astfel, creditorul” nu
strâns să primească o tentă poate fi conîn loc de un
capital în bani. (Dalioz,
Rep. Obligations,
No. 1752).

„17. De

asemenea,

creditorul

nu

poate
fi constrâns să primească
în loc de bani,
nici bilete sau efecte
de
comerț
,
chiar
exigibile, nici alte valori
negociabile ca cecuri, bilete la ordin,
warant
e,
etc. (Laurent, XVII, No. 561;
Huc, VIII, No. 39;
Planiol, II, No. 422;
Alexa
ndres
co
VI, p.
496).

p

„18, Creditorul unei sum
e de bani, poate
ti constrâns să pri

PLATĂ

mangiu,

I.

şi determinat,

(Josserand,

II,

p. 487, 488).

Dacă

—

No.

numai

lucrul

este

un

corp

trebueşte

83;

Alexandresco,

VI,

|

|

datorit

este

|

determinat

în specia sa, debitorul va fi obligat
un lucru de calitate mijlocie. (Alexandresco, VI, p. 488).
.
22. iDacă lucrul care face obiectul obli-,
să

dea

gațiunii, consistă din lucruri fungibile,
cum
sunt grânele, vinul, oleul, etc.,
a căror

calitate

nu

a

fost

determinată,

debitorul
va putea preda lucruri de calitate
ordinară, însă nu stricate, (Josserand,
II, No.
852; Alexandresco, VI, p. 488).

Jurisprudenţă,
(Continuare

dela

1924 până la 1927).

1. Textul art. 1595 e. e. este
formal şi
el se referă la contractele de
împrumut,
nu de comodat, regulile fiecă
ruia din aceste
contracte găsindu-se la capit
ole deosebite.

Rațiunea

juridică

a dispozițiunilor

ce cuprinde acel articol constă
în natură însăși
a împrumutului de consumațiune
, unde valoarea lucrurilor, ce fac obiec
tul
tului, este supusă la fluctuaţiu împrumuni şi legiuitorul, interpretând
intenţiunea
părţilor,
presupune că ele au prev
ăzut aceste variațiuni şi au primit riseul
lor; atunci însă,
când imposibilitatea de
restituire, ca în
speță, provine

din o cauză de forță majoră,
legiuitorul a înţeles să limit
până la cpoea scadenţei şi eze acest rizic
a dispus ca în
asemenea

, împrejurare lucrurile,
neputând
fi restituite la termen, împr
umutatul va
plăti

“

valoarea

ței, indiferent

lor din momentul

dacă

împiedecarea

a

seaden-

dispă-

gațiunea de restituire în
o obligațiune de
plata valorii lucrului
din momentul scadenţei.
Deşi, conform art.
1075 şi 1100 e. civ.
creditorele este

executa

C. Ha-

debitorul

487, 488).

21.

856, 857;

VI, p. 49%;

Bii-

Al.

20. Dacă însă lucrul s'a deteriorat prin
greşeala debitorului sau fără greşeala
sa
dar după punerea sa în întârziere, el va
trebui să despăgubească pe creditor, afară
de cazul când va dovedi că lucrul
ar
pierit şi la creditor dacă i l-ar fi predat.fi
(Josserand, II, No. 852; Alexandresco,
VI,
p.

poate fi silit a
"datoreşte, totuși

et Renault, Traitg
IV, No, 759; Planiol, de
II,
Josseran » IL, No.
852,
Alexandresceo,

şi

să
lucrul în starea în care se găseşte
în momentul predării, nefiind obligat să
despăgubească pe creditor de degradările
suferite prin culpa sau faptul acestuia.
predea

mească plata în bile
te
Băncii Naţionale a
României). (Huc, VII
No. 59; Baudry et
I,
No. 1475; Lyon-Caen. Barde, Obligations, II,

droit commercial,
20. 425; Comp.:

civil

Roseiti-Bălănescu

coianu, ÎI, No. 815).
,
19. Dacă lucrul datorit

ceri

Codul

țiune la acest
imposibilitatea

creditor

62—

în drepti a pretinde,
şi nu
primi decât ceea
ce i se
art. 1585 făcând
o excep-

principiu, justifica
celui împrumutat tă prin
de a-şi
la termen
primească valoarea, obligă pe
în bani a

obligațiunea

să

Codul

civil

DESPRE

PLATĂ

Art.

1101

lucrului în locul lucrului însuşi, fiindcă,
intenţiunea prezumată a părților a fost să
primească regimul fluctuaţiunii de valoarea

In speţă,
Curtea recunoaşte
existența
unei împiedecări de forţă majoră din partea Statului de a-și îndeplini obligaţiunea

prelungi pentru nici una din ele şi peste
scadenţă astfel că dacă, cum e în speţă,
grâul ar fi scăzut de valoare după scadenţă şi după ce imposibilitatea de restituire a dispărut, intimata era în drept să
refuze totuşi plata în natură şi să reclame
valoarea în bani, după preţul grâului la
data scadenjei, soluțiune echitabilă pentru
cel împrumutat ca şi pentru împrumutător, şi în conformitate cu acceptarea rizicurilor pentru ambii contractanți.

conf. disp. precise ale art. 1585 e. civ. care
era valoarea grâului la epoca scadenţei şi
de a obliga pe Stat la plata acelei valori
numai printr'o vădită călcare a textului
citat, instanţa de fond a putut îndatora pe
Minister să restitue în natură grâul luat
cu împrumut sau în caz contrar să-l oblige
la plata valorii lui alta decât acea prescrisă
de lege. (Cas, 1, dec. 5224 din 4 Noemvrie
1925, Pand. Săpt. 15/926, Pand. Rom. 1926,
I, 65, Jur. Gen. 1926, No. 68).

numai

din

până

la acea

dată,

fără

a-l

mai

de restituire la termen; în loc de a cerceta,

Art. 1101. — Debitorul nu poate

datorie,

fie datoria

divizibilă

chiar.

sili pe creditor a primi parte

Cu toate acestea, judecătorii pot, în considerațiunea poziţiu
să acorde mici termene pentru plată şi să oprească
execuţiunea urmăririlor, lăsând lucrurile în starea în care se găsesc
.
Judecătorii însă nu vor uză de această facultate decât cu

nei

debitorului,

mare rezervă. (Civ. 1021, 1035, 1060, 1146, 1366, 1582,
1831; Pr.
civ. 126—128, 381; C. com. 44, 312, 314, 316, 318, 324;
Leg. cred.

funciar 6 Apr.

1873,

art. 54; Civ. Fr.

1244).

Text. fr. Art. 1244. — Le d6biteur ne peut point forcer le cr6ancie
r ă
recevoir en partie le paiement d'une dette mâme divisible.
Les juges peuvent n6anmoins, en considâration de la positio
n du dâbiteur,
et en usant de ce pouvoir avee une grande râserve, aceorder
das delais modârâs
pour le paiement, et surseoir A l'exâcution des poursuites, toutes
ehoses deme-

urant

en

6tat.
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de
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32 bis.
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Hotărire
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:
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Crimă 51.
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Efecte 26.
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Faliment 46.
,
Fidejusiune 15, 24,

Garanţii 49, 50, 52,

25,

1, Creditorul are dreptul să refuze plăţi
parţiale ale creanţelor sale, deoarece dacă
Sar admite aceasta, ar însemna că se poate
constrânge creditorul să primească alt lu-

&.

Incetare din viață 12.

Inchiriere 8, 9.
Inch'soare 51.
,
Imputaţiuuea plăţii 17.

Insolvabilitate 46, 47.
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Urmărire silită 26—28, 31,

33, 46, 47, 59, 60.

decât

ceea

ce i se datorește,.

(Demo-

lombe, XXVII, No, 257; Larombiere, Obligations, Art, 1244, No. 1; Demanie et Col-

met

de Șanterre,

et Rau,

ed.

4-a,

V, No. 185 .bis, I; Aubrv

IV, $ 319,

p. 160;

Dalloz,

Rep., Obligations, No. 1762;
Laurent. XVII,
No. 566; Huc, VIII, No. 52; Baudry „ei

Barde, Obligations, II, No. 1478; Planiol,
II, No. 432 urm.; Josserand, II, No. 855;
C. Hamangiu,
Alexandresco, VI, p. 4%;
1, Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il,
,
:
No. 816).
2, Această soluţiune are loc, indiferent
dacă datoria este divizibilă prin natura

sa; ea trebueşte plătită ca şi cum

ar fi in”

divizibilă, în cazul când există un singur
creditor şi un singur debitor. (Demolombe,
XXVII, No. 257; Larombitre, Obligations,

Art.

1244,

No.

IV, $ 319, nota
No.

566;

î: Aubry

et Rau,

5, p. 160: Laurent,

Josserand,

II,

No.

855;

ed.

4-a.

XVII.

Alexan-

DESPRE

PLATĂ

dresco, VI,
p. 499; C. Hamangiu, LI. Rosetti Bălănzsa şi Al. Băicoianu, II, No.

816).

_

9. Creditorul nu poate fi constrâns să
primească plata capitalului dacă nu i se
plătesc în acelaş timp
şi dobânzile şi accesoriile. (Pothier, Obligations, II, No. 554;

Demolombe,
Obligations,

XXVII,

Art.

No.

1944,

258;

No.

Larombitre.

îi:

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 519, nota 2, p. 160; Dalloz, R€p., Obligations, No. 1762; Laurent,
XVII, No. 568; Huc, VIII, No. 32; Baudry
et Barde,

Obligations, II], No.

1478;

Planioi,

II, No. 454; Alexandresco, VI, p. 500; C.
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,

II, No.

816).

4. iDebitorul poate plăti separat

fiecare

datorie, când are către creditor mai multe
- datorii,
chiar
dacă ele ar avea aceiaşi
scadenţă și chiar dacă ar fi întrunite în acelaş act. (Pothier, Obligations, II, No. 539;
Demolombe, XXVII, No. 259; Larombitre,

Obligations, Art. 1244, No. 2; Dalloz, Rep.,

Obligations, No. 1762; Laurent, XVII,
No.
568: Huc, VIII, No. 33; Baudry et Barde,
Obligations, I[, No. 1478; Alexandresco,
VI,

p. 499).

5.
Prin
aplicarea
debitorul unor anuități

acestui
a căror

principiu,
capital nu

este exigibil, poate să silească pe creditor

a primi separat una sau mai multe
din aceste anuităţi. (Pothier, Obligations,
II, No.
539; Demolombe, XXVII, No. 240;
Larombiăre, Obligations, Art, 1244, No. 7;
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, text şi Aubry
nota 5,
„160; Laurent, XVII, No. 568; Huc,
No, 52; Alexandresco, VI, p. 500). VIII,
6. Dacă
părțile au făcut o regulare definitivă, o obligaţie unică, confundând
toate
datoriile, debitorul nu le va mai
putea
plăti fiecare separat, dacă din termenii
actului rezultă cu prisosință acest fel
de novaţiune.
(Larombiăre,
Obli ations,
Art.
1244, No. 3; Dalloz, R€p., Obligations,
No.

1762).

7. În cazul când mai multe porţiuni

ale
aceleiaşi datorii, care sunt exigibile
la termene deosebite, au ajuns toate la scadenţ
ă
fără să fi fost plătite, datoria nu mai
poate
fi plătită

în porţiuni,

deoarece

a fost

reconstituită într'un tot. (Demolombe,
XXVII,
No. 244; Larombiăre, Obligations,
Art. 1244,
No. 6).
8. Datoriile fiecărui an din
arendă, se
consideră ca datorii distincte.
(Demolombe,
XAVII, No. 240; Larombiăre,
Obligations,
Art. 1244, No. 7; Demante et
Colmet de
Santerre, V, No. 183 bis, II; .Aubry
et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 5109, text și nota
5, p. 160;

Dalloz, Rep. Obligations, No.
rent, XVII, No. 568; Huc, VIII, 1762; Law.
No. 32),
9. Creditorul nu poate îi constrâ
ns să
primească

datoriile ultimului an de arendă
înainte de a i se fi plătit
denți. (Demolombe, XXVII, pe anii preceNo. 241; [arombiăre, Obligations,
Arţ. 1244, No. 7; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
519, text şi nota
5, p. 160; Dalloz, Rep.
Obligations, No.

1762; Laurent,

XVII,

206).

XII, No.

ranton,

No.

568;

Codul

civil

Conira:

Du-

10. Creditorul nu poate constrânge pe
debitor ca să facă plata parţială a datoriei.

(Dailoz, Reâp., Obiigations, No. 1762).
11. Regula prevăzută de art. 1244

civ. fr. (1101

excepțiuni.

strâns

ței sale
ților.

ce.

c. civ. rom.), suferă mai multe

Astfel, creditorul poate

să primească

când

In: cazul

plata parțială

astfel
când

a fost convenţia

păr-

în

con-

nu

venţiune cuantumul

fi con-

a. crean-

sa arătat

porţiunilor, plățile vor

îi egale. (Demolombe, XXVII, No. 242; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, text şi nota

6, p. 161; Daloz, Rep, Obligations, No.
1765; Laurent, XVII, No. 569; Huc, VIII,
No.

53; Baudry et Barde,
No. 1479; Planiol, Îl, No.
II, No. 855; Alexandresco,

12. O altă excepţiune

Obligations, II,
435; Josserand,
VI, p. 500).

la regula

prevă-

zută de art. 1244 c. civ. fr. (1101
c. civ.
rom.), este atunci când debitorul a încetat
din vieață, caz în care fiecare moşteni
tor

va fi obligat să plătească umai partea
sa
ereditară din datorie. (Dalloz, Râp.,
gations, No. 1764; Josserand, II, N, Obli854;
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu
şi Al.
Băicoianu, II, No. 816).
13. De asemenea, în cazurile

mai mulţi debitori conjuncţi, fărăcând sunt
jiunea indivizibilităţii, (Demolombe, obligaXXVII,
No.

243; Larombitre, Obligations, Art. 1244,
Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 185 bis, III; Aubry et Rau,
IV, $ 319, text şi nota 4, p. 160; ed. 4-a,
Dalloz,
Rep., Obligations, No. 1764; Laurent,
XVII,
No. 567:
No. 9, 10;

Planiol, II, No. 435),
14. De asemenea, în caz de
compensație
când creditorul cu creanța
mai mare va
suferi o stingere parțială până
renţa creanţei mai mici a celuilalt la concucreditor.
(Demolombe, XĂVII, No. 246;
Larombicre,
Obligations, Art. 1244, No.
14; Demante

et Colmet de Santerre,
Aubry et Rau, ed. 4-a, V,IV,No. 183 bis, III;
nota 8, p. 161; Dalloz, Rp., $ 319, text şi
No. 1765; Laurent, XVII, No. Obligations,
569; Hue,
VIII, No. 35;
tions,

II,

Josserand,

p. 500;

Baudr
et Barde, Obliga1479; Planiol. II, No. 45;

No.

II, No.

854:

C.

Hamangiu,

15. De
fidejusori,

asemenea,
beneficiul

și AL

este

Băicoianu,
acordat,

Alexandresco,

VI,

|. Rosetti-Bălănescu

ÎI, No.

816).

în caz când
de diviziune

obligă

pe

creditor

există
ce le

a primi
dela fiecare dintre ei o parte
din creanţa
sa. (Demolombe, XXVII,
No. 247; Larombiere, Obligati

ons, Art. 1244, No. 15
Colmet de Santerre, V, urm;
No.
183 bis, II; Aubry et
ed. 4-a, IV,
$. 519, text şi nota 9, p. Rau,
161; Dalloz, Rep.

Demante

et

Obligations,

569: Huc,

No.

VIII,

1766;

No.

II,

nescu

Băicoianu,

No.

Laurent,

55; Baudry

Obligations,

1480;

XVII,

No:

et Barde,

455; Josserand, II, No. 854;Planiol, II, No.
Alexandresco,
VI, p. 500; C. Hamangiu, |.
Rosetti-Bălă.
şi AJ,

II, No. 816).
_țială, când creditorul în caz de plată para primit de bună voie

6. De asemenea,

me

Art. 1101

civil]

DESPRE PLATĂ

această plată care siinge datoria până la
concurența plăţii făcute. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1767; Alexandresco, VI, p.
500).

17. Astfel, 'când sunt mai multe

datorii

exigibile şi debitorul plăteşte o sumă neîndestulătoare pentru a achita toate datoriile
şi fără a arăta ce datorie anume plăteşte,
iar creditorul acceptă plata, această plată
se va imputa proporţional asupra fiecărei

datorii. (Laurent, XVII, No. 569; Huc, VIII,
53; Josserand, No. 855: Alexandresco,
VI, p.500).
.
|

No.

„18. De asemenea, o altă -excepţiune este
în caz de concordat, de cesiune, de tablou
de ordine a creditorilor, de purgă, dacă
banii rezultați nu sunt suficienți pentru

plata

datoriilor.

(Demolombe,

XXVII,

No.

249; Larombiere, Obligations, Art. 1244, No.

14; Demante et Colmet de Santerre, Y, No.
bis, Lil; Dalloz, Râp., Obligations, No.
17e7; Alexandresco, VI, p. 500, 501, texi
185_

şi nota 1).

19. Purga are de efeci divizarea plăţii,
în caz de neajungerea preţului oferit, terţul detentor nefiind obligat decât până la
concurența

XĂVII,
Ari.

acestui

No.

1244,

500. 501).

20. De

249;
No.

preţ.

Larombitre,

14;

asemenea,

(Demolombe,

Obligations,

Alexandresco,

VI,

judecătorii pot

p.

auto-

riza pe debitor a plăti datoria în mai multe
porjiuni. deoarece ei au dreptul, potrivii
dispoziţiunilor ari. 1244 e. civ, fr. (1t0i
€. civ. rom), să acorde debitorului mici
termene de graţie. (Pothier, Obligations, II,
No, 536; Toullier, VII, No. 7; Demolombe,
XAVII, No. 245; Larombiăre,
Art. 1244,

No. 25; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, II].

$ 501, nota 4, p. 426: Demanie et Colmet
de Santerre, V, No. 185 his, IV; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 519, text şi nota 7, p.

161;

Dalloz,

Rep,

Obligations,

No.

1769:

Suppl., Obligations, No. 723; Laurent, XVII.

No. 575: Huc, VIII, No. 54; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1481 urm.; Planiol, II, No. 455; Josserand, II. No. 855;
Alexandresco, VI, p. 501, 502; C. Hamangiu,

I. Rosetti-Bălănescu
No.

816;

Contra:

21. termenul

şi

Al. Băicoianu,

Duranton,

de

graţie

XII,

este

II,

No. 8).

o

favoare

pe care o acordă sau o refuză tribunalele
după împrejurări. (Demante et Colmet de

de Santerre, V, No. 105 bis, 185 bis, IV;
Larombi&re, Obligations, Art. 1244, No. 1
Laurent, XVII, No. 570; Hue, VIII, No, 34:

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 148.
urm.; Josserand, Il, No. 855; Alexandresco,
,
- VI, p. 505).
22, In cazul când există mai mulţi debitori, tribunalul poate acorda numai la
parie din ei termenul de graţie, refuzân-

du-l la ceilalţi, deoarece beneficiul termenului de graţie este personal. (Larombiăre,
Obligations, Art. 1244, No. 36: Huc, VIII,

No.

Baudry

55;

No. 1496).
23,

In

cazul

et Barde,

când

,

există

Obligations,
mai

|

mulţi

|

II.

de-

bitori solidari, tribunalul poate acorda nu31235. — Codul civil adnotat.— VIII

—

Art. 1101

mai la unii din ei termenul de graţie însă
în acest caz, ceilalți debitori cari nu au
obținut termenul de graţie nu vor putea fi
urmăriţi decât:pentru ceea ce rămâne după
ce se va scădea porţiunea celor care au
obţinut
termen
de
graţie.
(Larombiăre,

Obligations,

No.

55;

No.

149;

24.

Art.

Baudey

1244, No.

et Barde,

Alexandresco,

Termenul

de

graţie

36; Huc, VIII,

Obligations,

VI,

p. 508).

acordat

Il,

debito-

rului principal, profită fidejusorului;

însă

termenul de graţie acordat fidejusorului nu
profită debitorului principal. (Larombiere,
Obligations, Art. 1244, No. 36; Huc, VIII,

No. 35; Baudry

et Barde,

Obligations,

II,

No. 1496; Alexandresco, VI, p. 508).
Ă
25. Termenul de graţie curge din ziua
pronunțării. sentinţei, când părțile au fost
prezente şi din ziua înmânării, când sentinţa este dată în lipsă. In cazul când sa

făcut

apel,

termenul

de

grație

curge

din

ziua când sa confirmat sentința tribunalului. (Alexandresco, VI, p. 506).
26. Efectul acordării termenului de grație este de a suspeda procedura urmăririi,
Imerurile rămânând în - suspensie până la

sfârşitul

termenului,

când

urărirea

poate

reîncepe.
(Larombiăre,
Obligations,
Art.
1244, No. 26; Demante et Colmet de San.
terre, V, No 183 bis, V; Laurent, XVII, No.

582: Huc,

VIII, No. 55; Baudry

et Barde,

Obligations, II, No. 1492; Alexandresco, VI,

p. 506, 507).

21. La expirarea termenului de graţie,
| creditorul poate continua urmărirea fără
să fie mecesar ca să intervie o nouă deci-

ziune

a justiţiei.

(Baudry

et Barde,

Obli-

gations, II, No. 1498).
28. In cazul când tribunalul a autorizat
pe debitor să fracţioneze
piata, neplata
fracțiunii la un termen dă dreptul creditorului ca să continue executarea peniru
totalitatea creanţei; în acest caz însă, debitorul poate să facă să înceteze urmărirea plătind fracțiunea termenului expirat
şi să profite mai departe de fracționarea
acordată.
(Larombiăre,
Obligatios,
Art.
1244, No.35; Baudry et Barde, Obligations,

II, No. 1498).
29. Termenul

de

,

graţie

nu

întrerupe

cursul procentelor moratorii cari vor continua a curge în folosul cereditorului din
ziua cererii în judecată. ( Alexandresco, VI,

p. 507).

,

30, Acordarea unui termen de graţie nu
constitue un obstacol la operarea compensaţiei legale. (Demante ei Coimet de
Santerre, V, No. 107 bis; Laureni, XVII, No.

585;

Huc,

VIII, No. 55; Baudry

Obligations, II, No. 149;
372; Alexandresco, VI, p.

et Barde,

Flaniol,
502).

II,

No.

31. Creditorul nu poaie să sechestreze
bunurile debitorului în timpul termenului
de graţie. (Dalloz, hâp., Obligations, No.

1787; Laurent, XVII, No. 584; Huc, VIII,
No. 35; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1494).
,
,

32. În timpul termenului de graţie, ere-

ditorul poate face acte conservatoare.

(Dal-

65—
>

Codul

Art. 1101

”

DESPRE

loz, Rep.. Obligations, No. 1787; Huc, VIII,
No. 55; Alexandresco, VI, p.. 507, 508),
32 bis. Astfel, în timpul termenului de
graţie, după o părere, creditorul poate face
o
poprire care este un act de conservare.
(Tovălier VI, No. 673; Huc, VIII, No. %;
Carr ei Chauveau,
IV, question 1926, p.
555; Boncenne II, No. 525; Comp.: Alexandresco, VI, p. 508).
”
33. După altă părere, în timpul termenului de graţie, creditorul nu poate face o
poprire, care este un act de executare. (Larombigre, Obligations, Ari. 1244, No. 27;

Laurent, XVII,
Obligations,
lombe, XXV,

34. După

No.

584; Baudry

II, No. 1495;
No. 604).

et Barde,

Comp.:

Demo-

a treia părere, în timpu

wr-

nului de graţie, creditorul va putea sau
nu să facă o poprire, după natura motivelor care au determinat pe judecător să
acorde termenul de grație. (Demolombe,

XXV, No. 624).

35, Peniru a statua asupra cererii de
admitere a termenului de graţie, judecătorul va: trebui să ia în considerație situațiunea nenorocită a debitorului. (Aubry et
et Rau, ed. 4-a, IV, £ 519, text şi nota 19,
p. 165; Laurent, XVII, No. 372; Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1491; Josserand, II, No. 855;: Alexandresco, VI, p.

501, 503).

36. Pentru a aprecia situaţiunea debitorului, judecătorul va trebui să -cerceteze
dacă debitorul posedă
suficiente - bunuri
pentru a asigura executarea obligaţiunilor

sale și

dacă

neacordându-se

termenul

de

graţie, condamnarea sa la executarea obligației nu i-ar cauza un mare: prejudiciu.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 310, text şi
nota 21, p. 165; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 1775; Comp.:
Josserand, II, No. 855;
Alexandresco, VI, p. 503).
37. Pentru a siatua asupra cererii de
admitere a termenului de graţie, judecătorul nu trebuește să ia în consideraţie pozițiunea creditorului, chiar dacă ar îi grea,

deoarece

art.

1244 c. civ. în. (1101

e. civ.

rom.),

vorbeşte

XVII,
tions,
VI, p.
38.

No. 575; Baudry et Barde, ObligaII, No. 1491; Comp.: Alexandresco,
503).
Tribunalele vor aprecia în mod su-

numai

de luarea

în

consi-

derare a poziţiei debitorului. (Demolombe,
XXV, No. 596; Aubry ei Bau, ed. 4-a, IV,
$ 519, text şi nota 19, p. 163; Laurent,

veran împrejurările de natură a determina

acordarea termenelor de graţie debitorului.
(Demolombe, XXV, No. 590;. Larombiăre,

Obligations, Art. 1244, No, 19; Dalloz, Rep,

Obligations, No. 1744: Suppl., Obligations,
No. 725; Laurent, XVII. No.
572;
Huc,
VIII, No. 34; Baudry et Barde, Obligations,
II, No. 1491; Josserand,. Il, No. 855; A-

lexandresco, VI, 503).
|
39. Curtea de casaţie nu poate cenzura

hotărîrea

darea

tribunalului care a refuzat

unui

termen

(Aubry et Rau,

de graţie

ed. 4-a,

nota 20, p. 163; Baudry

IV,

acor-

debitorului.

$ 319,

et Barde,

text

şi

Obliga-

—

Codul

PLATA
tions,

II,

No.

1491;

Alexandresco,

civil
VI,

p.

505).

40. Termenul de graţie trebueşte să fie
fix şi cert, putând fi întins până la un
eveniment a cărui dată este incertă şi tribunalele sunt suverane pentru a determina
întinderea termenului de graţie ce-l acordă.
(Larombiere, Obligations, Ari. 1244, No. 20;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 1776, 1784;

Laurent, XVII, No. 574; Baudry et Barde,
Obligations, Ii, No. 1491; Comp.: Alexan* dresco, VI, p. 506).
41. Tribunalele. pot

graţie din oficiu,
debitori

acorda

termene

şi chiar

în

lipsa lor.

(Larombiăre,

Obligations, Art. 1244, No. 31;
Obligations,

Boitard

de

fără să fi fost cerute de

No.

1785;

Huc,

et Colmet-d'Aage,

Dalloz, Râp.,

VIII,

Lecons

No.

54;

de pro-

câdure civile, 1, No. 266; Boncenne, Theorie
de la procâdure, II, p. 509; Chauveau sur

Carr€, Lois de la
procedure, I, question
526, p. 619; G. G.
Tocilescu, Curs: de procedură civilă, II, 144, 147; Alexandresco,

VI, p. 501).

42. După o părere, tribunalul după ce
a acordat un termen de graţie, nu poate
după expirarea acestui termen să acorde
prin altă hotărîre un nou termen de
graţie.
(Dalloz, Râp., Jugement, No. 467:
Suppl,

Ohligations,

No.

729;

termenul

de

Laurent,

XVIII,

No.

81).
43. După alță părere, tribunalul poate,
după ce a acordat un termen de graţie care
este insuficient, să acorde un nou termen
de graţie, dacă debitorul se găseşte în condițiunile necesare pentru a i se putea a-

corda

XAĂV,
No.
Art. 1244,
tions, No.

729; Huc,

graţie.

(Demolombe,

592;, Larombitre,
Obligations
No. 51; Dalloz, R€p.,
Obliga1784; Suppl., Obligations, No.

VIII,

No.

34; Baadry

et Barde,

Obligations, II, No. 1486).
44. Tribunalele nu pot acorda termene
de graţie dacă debitorul nu poate beneficia
de termen de drept. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 1788; Suppl. Obligations, No.
750;_Comp.: Alexandresco, VI, p. 509)
45, De asemenea,
tribunalele
nu pot
acorda termene de graţie în cazurile prevăzute de ari. 124 c€. pr. civ. fr. (128
ce.

pr.

civ.

rom.).

(Dalloz,

Rp.

Obligations,

No. 1788; Suppl., Obligations, No. 730;
A:
lexandresco, VI, p. 510).
46. Astfel, tribunalele nu pot acorda
termene de graţie. când bunurile debitorulu
i
se vând după cererea altor creditori,
când

debitorul este în stare de faliment
sau de
insolvabilitate.
(Larombiăre,
Obligations,

Art.

1244,

No.

34;

Aubry

et

ed. 4-a.
IV, $ 319, text şi nota 22, p. Rau,
R&p., Suppl., Obligations, No. 164; Dalloz,
750; Lau.
rent, XVIL.- No. 576; Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1500; Planiol,
If, No.
375; Alexandresco,
VI,

p.

510,

511).
47. Pentru ca această soluțiune
să aibă
loc, este deajuns

ca vânzarea

să fi fost orfără a
tuarea ei. (Alexandresco, VI,se p.aştepta efec510).
48.

donată

de tribunal,

De

68—

asemenea,

tribunalele

nu

pot

a-

Codul

civil

DESPRE

” corda termene de graţie
în stare

de contumacie

când debitorul este

în sensul

prevăzut

Art. 1102

PLATĂ

(1101

e. civ.

rom.),

nu-şi

găsesc

aplicaţiu-

nea la plata cambiilor şi biletelor

la ordin,

de codul de procedură penală, iar nu de
simplă dispariţie fără urmărire publică.

deoarece legiuitorul comercial opreşte p>
judecător ca să acorde termen de graţie la
„plata acestor înserisuri.i. (Dalloz, K6p, O-

Baudry ei Barde, Obligations, II, No. 1500;

No. 728; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1501; Planiol, II, No. 37i;
Alexandresco, VI, p. 509).
57. Cecurile sunt
în această
privință
asimilate cambiilor. (Lyon-Caen et Renault,
Droit commercial, III, No.
40;
Alexandresco, VI, p. 509),
„58. Tribunalul poate acorda termene de
graţie debitorului,
chiar când creditorul
urmăreşte pe debitor în. baza unui act autentic învestit cu formula executorie şi la

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, text şi
noia 25, p. 164; Laurent, XVII, No. 5%;
Planiol, II, No. 573; Comp.: Alexandresco,
VI, p. 511; Contra: Larombitre,
Obligations, Art, 1244, No. 34).
49, De asemenea, tribunalele nu vor pu-

tea acorda termene de graţie şi nici debi-

torul nu se va putea bucura de termenele
acordate, dacă prin fapta sa a micşorat

siguranţele ce dăduse prin contract. (Dal:
loz, Rep. Suppl., Obligations, No. 750; Alexandresco, VI, p. 513).
50. Cu acest caz trebueşte asimilat și
acela când obligaţiunea fiind fracționată
în mai multe termene, debitorul nu a achitat fracțiunea de obligație la unul din ter-

mene, (Loullier VI, p. 171; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 319, text şi nota 25, p. 164;
Contra: Larombitre, Obligations, Art. 1244,

No. 55; Laurent, XVII, No. 576),
51, De asemenea, tribunalul nu va putea
acorda termen de graţie când debitorul
este pus la închisoare, adică atunci când
va fi fost condamnat pentru etime sau delicte, iar nu şi pentru contravențiune, la
care închisoarea este scurtă şi nu împiedecă pe debitor de a se ocupa de afacerile
sale. (Tocilescu, II, p. 365, nota 1; Alexandresco, VI, p. 511; Comp. Contra: Mourlon,

Procedure civile, 256),
52. De asemenea, tribunalul nu poate a-

corda. termen de graţie când debitorul nu
a dai garanţiile promise. (Alexandreseo, VI,
p. 512).
53, Tribunalul, după o părere, nu poate

acorda

termene

de

graţie

când

debitorul

a renunţat prin contract de a cere dela justiție un termen de graţie, deoarece art.
1244 e. civ. îr. (1101 c. civ. rom.), nu cuprinde o dispoziţie de ordine publică la
care părțile să nu poată deroga. (Larombi&re, Obligations, Art. 1244, No. 28; Demante et Colmet de Santerre, V. No. 183

bis, IX; Aubry
text

şi nota

et Rau,

26, p.

ed. 4-a, IV, $ 319,

164),

54. După altă părere, debitorul nu poate
renunța de mai înainte prin contract, la
posibilitatea de a obţine termene de graţie,

deoarece dispoziţiunile art. 1244 c. civ. fr.
(1101 e. civ. rom.). sunt de ordine publică.
(Demolombe, XXV, No. 592; Dalloz, Râp,,
Obligaţions, No. 1775; Laurent, XVII,
No.
571; Huc, VIII, No. 34; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1483: Planiol, II, No.
371; Tocilescu, II, 144; Alexandresco, VI,

p. 505, 506).
55.

Termenul

-

de graţie nu poate fi acor-

dat în materie de obligaţiuni
(Alexandresco, VI, p. 509).
56.

Dispoziţiunile

art.

1944

comerciale.
e.

civ.

fr.

bligations,

No.

1780;

Suppl.,

Obligations,

care debitorul a introdus o contestaţie.
(Demolombe, XXV, No. 593 urm.; Larom-

biere, Obligations, Art. 1244, No.
mante et Colmet de Santerre, V,

23; DeNo. 185

procâdure,

et Rau,

bis, VII, VIII; Mourlon, II, No. 1548, 1349;
Mass€ et Verg& sur Zachariae, III, $ 561,
p. 429; Carre et Chauveau, Lois de la
, q. 524, p. 615; Aubry

ed. 4-a, IV, $ 319, text şi nota
Dalloz,

R€p.,

Obligaiions,

Obligations, No.

No.

726;

Laurent,

29,

p. 165;

Suppl.,

1778;

XVII,

No.

II, p.

518;

579; Huc, VIII, No. 34; Baudry ei Barde,
Obligations, Iî, No. 1489; Planiol, II, No.
571; Alexandresco, VI, p. 503, 504; Contra:
Duranton, XII, No. 80; Boitard et Colmet-

d'Aage,

Bioche,

I, No.

256;

Boncenne,
Delai,

Dictionnaire,

art.

59. Dispoziţiunile

No.

1244

55).

e.

civ.

fr:

(1101 e. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în cazul când pe baza unui titlu exe-

cutoriu

forţată

exproprierea

se urmăreşte

dispoziţiunilor art.
a unui imobil, din cauza
2212 c. civ. fr. (1851 c. civ. rom.), care îşi
găsesc aplicaţiunea în această materie. (La-

1244,

Art.

Obligations,

rombiere,

Laurent,

579; Huc,

XVII, No.

No.

34;

VIII, No. 34;

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1489;
Alexandresco, Yi, p. 505; Comp.
Demante et Colmet de Santerre,

185 bis, VII).

Contra:
V, No.

60. Dispoziţiunile art, 1244 c. civ. fr.
(1101 c. civ. rom.), nu-şi mai pot găsi apli-

caţiunea
pe baza

în cazul când urmărirea se face
unei hotărîri definitive cu auto-

ritate de lucru

judecat.

(Demolombe,

XXV,

No. 596; Larombiere, Obligations, Art. 1244,
No. 34; iIDemante, et Colmet de Santerre, V,
No. 183 bis, VI; Aubryet Rau, ed. 4-a, IV,
$ 319, text şi nota 30, p. 165; Dalloz, R&p,,
Suppl., Obligations, No. 737; Laurent, XVII
Huc,

No.

578;

84;

Tocilescu,

VIII,

No.

34;

Baudry

et

Barde, Obligations, II, No. 1488; Planiol,
II, No. 570; Boitard et Colmet-d'Aage, 1,
No. 256; Carr€ et Chauveau, I, question
525, p. 617; Bioche, Dictionnaire, Dâlai, No.
p. 504, 505).

II,

126;

Alexandresco,

Art. 1102. — Debitorul unui corp cert şi determinat
liberat prin trădarea lucrului în starea în care se găseă la
— 867—

VI,

este
pre-

Art.

1108

dare,

DESPRE

dacă deteriorările

sau greșala
responsabil,
târziere.
1156,

PLATĂ

ulterioare

nu

Codul

sunt

ocazionate

civil

prin faptul

sa, nici prin aceea a persoanelor. pentru cari este
sau dacă înaintea acestor deteriorări n'a îost în în-

(Civ.

1324,

903,

971,

1605;

C.

998

com.

urm.,
59,

1004,

62,

272,

1074
310;

urm.,
Civ.

1079,

Fr.

1083,

1245).

Text. fr. Art. 1245.
— Lie debiteur d'un corps certain et determin6 est
liber6 par la remise de la chose en l'tat ou elle se trouve lors de la livraison,
pourvu que les dâtâriorations qui y sont survenues ne viennent point de son
fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou quw'-

avant

ces

dâtrioratțions

il ne

fât

pas

en

Doctrină
1. Debitorul

unui

corp

cert şi determi-

nat nu este responsabil când lucrul a fost
deteriorat prin caz fortuit, deoarece el este
liberat chiar în cazul când lucrul a pierit

în

totul

prin

caz

XXVII,

No.

251;

gations,

No.

1257;

fortuit.

Larombiăre,

(Demolombe,

Obligations,

Art. 1245, No. 1; Dalloz, Râp., Suppl.. Obligations,

II, No.

Baudry

et Barde,

1464; Planiol,

Obli-

II, No. 425;

Josserand, II, No. 852; Alexandresco, VI,
p. 512, 513; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. Il, No. 814).
2. Debitorul unui lucru cert şi determinat răspunde de greşeala prin comitere şi
de greșeala prin omisiune, acte de neghjență sau imprudenţă. Debitorul nu răspunde de fapiele care nu constituesc o greşeală din partea sa. (Pothier, Obligations,

demeure.

Rep., Obligations, No. 1760; Laurent, XVII,
- No. 557: Baudry et Barde, Obligations, II,
No.

1465).

5. Potrivit dispoziţiunilor art. 1245 ce. civ.
fe. (1102 e. civ. rom.), debitorul răspunde
de deteriorări dacă în momentul

producerii

lor, el era în întârziere, (Larombitre, Obligations, Art. 1245, No. 2; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV. $ 518, text și nota 6, p. 158;

Laurent,

XVII.

No.

557,

Baudry

et

Barde,

mangiu, ]. Roseiti-Bălănescu şi Al.
ianu, II, No. 814).
6. Dacă însă debitorul dovedeşte
crul s'ar fi deteriorat chiar dacă

Băico-

Obligations, II, No. 1466; Josserand, II.
No. 852: Alexandresco, VI, p. 515: C. Hacă luera la

creditor. el nu este responsabil. (Laromhiăre, Obligations, Art. 1245, No. 2; Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 518, text şi noia 6.
p. 1583; Laurent, XVII, No. 557; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1466; Alexandresco, VI, p. 513).
No. 557; Huc, VIII. No. 56; Baudry
et
7. Debitorul nu răspunde de deteriorăBarde, Obligations, II, No. 1465; Alexanrile ocazionate de forţă majoră sau de un
dresco, VI, p. 513).
"viciu propriu al lucrului. Dovada acestor
3, Potrivit dispoziţiunilor art. 1254 c. civ.
fapte însă va trebui să fie făcută de debiîr. (1102 c. civ. rom), debitorul răspunde
tor. (Huc, VIII, No. 36; Baudry et Barde,
de deteriorările ocazionate, de faptele perObligations, II, No.
1465; Alexandresco,
soanelor pentru care este responsabil. (DalVI, p. 515, nota 1).
loz, Râp., Obligations, No. 1760; Josserand,
.
8. Creditorul va trebui să primească luII, No. 852; Alexandresco, VI, p. 512).
crul în siarea deteriorată cum se găseşte,
4. Cu toate că în principiu,
pri
debitorul . însă va avea dreptul să ceară dela debitor
nu răspunde de faptele unui terţ, totuşi
plata de daune-interese, când acesta e în
el este responsabil când ar fi putut să îmculpă. (Larombiâre, Obligations, Art. 1245,
piedece cauzarea lor, dacă ar fi luat preNo. 5: Baudry et Barde, Obligations, II,
cauţiunile cuvenite. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
No. 1467).

II, No. 544; Aubry et Rau, ed. 4a, IV,
$ 518, text şi nota 4 p. 157; Laurent, XVII,

IV,

$ 518,. text

şi nota

5, p.

158; Dalloz,

Art, 1103. — Dacă datoria este
specia sa, debitorul, ca să se

prin

da de cea mai bună specie,
964,

969,

970;

Civ.

Fr.

1246).

un lucru
libereze,

nici însă de cea

determinat numai
nu este dator a-l

mai

rea.

(Civ.

908,

Tezt. Jr. Art. 1246.— Si la dette est d'une
chose qui ne soit d&terminte
que par son espăce, le dâbiteu
ter r ne sera pas tenu, pour 6tre
libâr6, de la donner
de la meillenre espăce, mais il ne pourra lPoffrir de
la plus mauvaise.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină),
Bună credinţă
Ca! 1,7, și.

2.
”

Calitatea persoanelor 6.
Culpă

15,

Grâu

Jurământ 15,
Legate 2.
|
Lucru, cert şi

3.

Gustare 13, 14.

Imprumut

42,

Intenţiune

4—7,

determinat

Lucru determinat
cite î urm.
Lucruri fungibile

—

68

—

în
8.

spe-

Lucruri încerte 40.
Oleu 13,
Profesiune

7.

Renunţare
'14.
Specie

3,

Vin 1, 9, 11, 13.

Codul

civil

DESPRE
Doctrină,

1. Poirivii dispozițiunilor art.
1246
c.
civ. În, (1105 e. civ. rom.), de câte ori obligaţia nu are de obiect un corp cert şi determinat în individualitatea sa, ci un lucru
determinat numai în specia sa, cum ar fi
de exemplu, un cal, un butoiu de vin, etc,
fără să se arate care anume cal sau ce anume calitate de vin, debitorul se va libera

dând un lucru de o calitate mijlocie. (Jos-

serand, Il, No. 852; Alexandresco, VI,
514; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu
- Al. Băicoianu, ÎI, No. 815).

2. Dispoziţiunile

art.

1246

ce.

p.
şi

civ.

fr.

1469).

(1103 e. civ. rom.),

ari.

constitue

a intenţiunii presupuse
tante, în cazul

1246

când

e.

civ.

ele nu

molombe, XXVII, No.
bligations, Art. 1246,

252;
No.

XVII,

No.

558; Huc,

VIII,

37:

o în-

(De-

ei Barde, Obligations, II, No. 1469;
II, No. 426; Alexandresco, VI, p.
5. Indicaţiunea calităţii lucrului
mează să fie predat poate rezulta
proprii termeni

Rrejurările

de

ai convenţunii,

fapt.

Baudry

Planioi,
514).
ce urfie din

fie din îm-

(Demolombe,

XVII,

No. 254; Larombitre, Obligations, Art. 1246,
No. 2; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1470; Alexandresco, VI, p. 514).

6. In acest scop, tribunalele vor putea
lua în consideraţie calitatea persoanelor

şi natura

lucrurilor

care

fac obiectul

obli-

gaţiei. (Demolombe, XXVII, No. 255; Lazombitre, Obligations, Art. 1246, No. 2;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 1761; Baudry et Barde, Obligations, II, No, 1470; Alexandresco. VI. p. 514).
-(. Astfel, dacă cineva a cumpărat un
cal, fără alte indicaţiuni, se va putea con-

stata dacă s'a cumpărat un cal de muncă
sau un cal de lux, după profesiunea cumpărătorului, după preţul convenit şi după
alte împrejurări. (Demolombe, XXVII,
No.
255; Larombiere, Obligations, Art. 1246,
No. 2; Alexandresco, VI, p. 514).

Art.

vențiune.

1104. — Plata

trebue

Barde,

12.

Larombiăre, O1; Demante et

No.

3;

Baudry

et Barde,

Obligations,

(Demolombe, XXVII, No. 253; Larombiăre,
Obligations, Ari. 1246, No. 3; Baudry et

(1103

fr.

Colmet de Santerre, V, No. 185 bis; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 318, p. 158; Laurent,

No.

II, No. 1471; Alexandresco, VI, p. 514).
9. Astfel, se aplică grâului şi vinului.
Obligations,

II, No.

p. 514).

art.

1471;

1246 'c.

Alexan-

civ.

fr.

1475).

11. Astfel, ar fi în cazul când debitorul
s'a obligat să predea un butoiu cu vin din
cele zece butoaie cu vin ce le are în pivniţa sa sau să predea un cal din cei zece
cai ce-i are în grajdul său. (Baudry et
Barde, Obligations, Îl, No. 1473).
-

o interpretare

au făcut

1246,

gations, II, No.

a părţilor contrac- :

dicațiune precisă a calităţii lucrului.

tatea lor individuală, ci şi la lucrurile fungibile din natura lor. (Demolombe, XXVII,
No. 253; Larombiăre,
Obligations, Art.

nişte lucruri certe. (Baudry et Barde, Obli-

întrebuințat în înţelesul de calitate. (Laurent, XVII, No. 558; Baudry et Barde, ObIL, No.

8. Dispoziţiunile art. 1246
c. civ.
fr.
(1103 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai la lucrurile care deşi de aceeaşi
specie însă diferă unele de altele prin cali-

10. Dispoziţiunile

țat în înțelesul de categorie de lucruri, iar
în cea de a doua parte a articolului, este

Dispoziţiunea

1104

(1105 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea
în cazul când obligaţiunea poartă asupra
unui lucru incert care trebueşte luat dintre

3. In art. 1246 e. civ. fr. (1103 c. civ.
- rom.), cuvântul: „specie“ este întrebuințat
în două. înţelesuri deosebite:
în prima
parte a articolului cuvântul este întrebuin-

4.

Art.

dresco, VI,

(1103 ce. civ. rom.), care îşi
găsesc aplicațiunea şi la legate, sunt conforme cu dispozițiunile art. 1154 c. civ. fr. (970 ce. civ.
rom.), potrivit cărora
convenţiunile trebuesc executate cu bună credinţă. (Alexan-.
dresco, VI, p. 514).

ligatious,

PLATĂ

Dispoziţiunile

c. civ. rom),

art.

1246

nu-și găsesc

c.

civ.

fr.

aplicaţiu-

nea la împrumutul de consumație, la care,
după cum rezultă din dispoziţiunile art.
1892 şi 1902 e. civ. fr. (1576 şi 1584 e. civ.
rom.), împrumutatul irebueşte să restitue
lucrurile împrumutate în aceeaşi cantitate
şi calitate. (Demolombe, XXVII, No. 256;
Larombiere, Obligations, Art. 1246, No. 4;

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1472).
13. Din art. 1587 c. civ. fr. (1301 ce. civ:

rom.), rezultă că dispoziţiunile art. 1246
c. civ. fr. (1105 ce. civ. roni), nu-şi găsese
aplicaţiunea la vânzarea de vin, de oleu

şi de alte lucruri care după obicei se gustă
mai înainte dea se cumpăra. (Demolombe,

XAVII,

No.

257;

Larombiere,

Obligations,

Art. 1246, No. 5, 6; Troplong, Vente, |, No.

96 urm.; Aubry et Rau, LV, $ 349, p. 534:
Huc, X. No. 20; Alexandresco, VI, p. 514,

515).
14. Această regulă nu-şi găseşte aplicațiunea dacă se stabileşte în fapt că cumpărătorul a renunţat la facultatea de a gusta

sau a lăsat vânzătorului această facultate.
(Demolombe, XXVII, No. 257; Larombiere,
Obligations, Art. 1246, No. 5, 6).
„15, Dispoziţiunile art. 1246 ec. civ. îr.
(1105 c. civ. rom.), nu-și găsesc aplicaţiunea la un corp cert și determinat,
de care

proprietarul ar fi fost deposedat prin culpa
unei terțe persoane. Valoarea acestui lucru,

în lipsă de alte elemente de apreciere, se
va „fixa prin jurământul deferit proprietarului, potrivit dispoziţiunilor azt. 1309 c.
civ. îr. (1222 ce. civ. rom.). (Alexandresco,
VI, p. 515).

a se

face

în

locul

arătat

în con-

Art.

1104

DESPRE

PLATĂ

Codul

civil

Dacă locul nu este aratat, plata, în privința lucrurilor certe
şi determinate, se va face în locul în care se găseă
obiectul
obligaţiunei în timpul contractărei.
ÎI
|
i
In orice alt caz, plata. se face la domiciliul debitor
ului. (Civ.

87,

473,

969,

977,

1115 $ 6,

1121,

C. com. 59, 272, 310; Lege
raporturilor dintre proprietari
15; Civ. Fr. 1247).

1319,

1361,

1362,

1614

urm;

privitoare la regimul excepţional al
şi chiriași din 27 Martie 1924, Art

Tezt. fr. Art. 1247. — Le paiement doit
par la convention. Si le lieu n'y est pas dâsign &tre ex6cut€ dans le lieu dâsign€
e, le paiement, lorsqu'il s'agit
d'un corps certain et determin6, doit &tre
fait dans le lieu oâ Gtait, au temps de
Pobligation, la chose qui en fait Pobjet.
NI
|
Hors ces deux cas le paiement doit âtre fait
au domicile du debiteur.

_Bibliografie

(continuare).

CoNsTANTINESOU

JAc. N., Despre ipoteci, p. 265;
Dyuvana Mracga, Notă sub E
Buc. s. IV, 128 din 1 Iulie 1925, Pand.
GrEoRGeAN N., Sfudii Juridice vol. Apel
Rom. 1926, 1], 97;
|, „Pactul comisoriu și oferta reală
de plată“, p. 103; Obseroaţie sub Trib. Ilfov s. 1, e. c.
18
Ian.
1926, Pand. Rom,
GEnora C, jNoră sub C. Apel Bucur
III, 57;
ești s. III, 565 din 28 Noem1926,
vrie 1925, Pand. Rom.
1926,
I , 155;
-

GORUNEANU TuLrvs, Wotă sub
Cas. I, complect de chirii, 1946
din 10 Nov. 1924, Pana.
Rom. 1925, 1, 239;
PeRrereAnU GE. [., Notă sub
Cas. S. U., 17 din 25 Sepiemvrie
SCRIBAN R. TRAIAN, „Art. 15
1926, Curier Jud. 57/1926;
din legea chiriilor“, Curier Jud.
28/1925,

INDEX ALFABETIC

862;

(a doctrină),
domiciliu 11.
Inchiriere aa.

Alegere fe

manet
26,
Apreciere suverană 7, 40,
Arătarea expresă a locu-

lui de plată3, 18,
Arătarea tacită a locului

e plată3,
Arendare 44,

18,

Cauză 41, 42, 43, 48, 53,
Gesiune 54.

Chitanţă 34-55,

Comercială materie 59,

ntențiune 7, 12,
uree
51,
Locaţiune 44.

13, 14,

Locul de plată 1 urm.
Lucruri certe şi determinate

Lucruri

de locuri

PRizaLAO: 49.

de

Bega 24 2 3.
Domiciliul ' creditorului

Probă 32-84, 36—38, 51,
Rate 47.

Dovadă 32—34.

Remiterea

—58,

36—38, 51,

egistre 38,

ente

titlului

Efecte 39.
Excepțiuni 24, 26, 27, 29.
j
26.

Renunţare 21, 22,
Scădere 46,

Imprumut17. 27, 20 A

Termen

Imobile

mputațiunea plăţii

Încetare

din viață

46.

omaţie

Susa

42,

4.

,

Vânzare

pe

47,

37.

Ă

9,

8, 23,

Obligations,

No.

733;

No. 272;

î 561, 20!
0. 1550;

No.

42:

*

a

, 4.

In

No.

XVI

Dn

.

Ne

:
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fixat
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facă
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O,
> „gations, No. 179; No. 4; Dalloz, R&p.,
Alexandresco, VI,

|]
e

5. Părţile pot conven
i ca
domiciicili
liul crediti orului.i plata să se facă

(Alexandresco,

6 + În

— 70 —

cazul

când

sa

prevăzut

în

con-

.

Codul

civil

DESPRE

venţiune că plata se va face la domiciliul

creditorului, acesta nu poate face mai oneroasă obligaţia debitorului, transportându-și domiciliul în alt loc. (Demolombe,

XXVII,

No,

275; Larombiere,

Obligations,

Art. 1247, No. 7; Dailoz, Râp.. Obligations,
No. 1802; Laurent, XVII, No. 589; Huc,
VIII, No. 42; Baudry et Barde, Obligations,
II, No. 1505; Planiol, [I, No. 429; Comp.:
Alexaridresco, VI, p. 517).
7. Tribunaiele vor decide
interpretând
voința părţilor, dacă atunci când sa fixat
prin convenţie ca loc de plată domieiliul
crediiorului, părţile au înţeles a se referi
la domiciliul ce creditorul avea în momentul convenţiunii sau în momentul facerii
plăţii. (Demolombe, XXVII, No. 275; Larombiere, Obligations, Art. 1247, No.
Z;

Laurent

XVII, No. 589; Alexandresco, VI,

p. 517).
8. Debitorul care convine să facă plata
la domiciliul creditorului, este obigat să ia
toate măsurile de siguranță ca suma expediată să parvie la destinaţie, căci dacă
este sustrasă pe drum din lipsă de precauțiune, el va trebui să facă o nouă plată,
nefiind liberat, (Alexandresco, VI, p. 517).
9. Dacă creditorul nu are domiciliul la
locul arătat în convenţiune, debitorul trehueşte să-l someze ca să se găsească în
acest loc pentru a primi plata. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 1798).
10. In cazul când în convenţiune se.
prevăd două locuri de plată legate prin

particula: „și“, plata se va face pe jumă-

tate în fiecare din aceste două locuri, iar
dacă sunt legate prin particula: „sau“ plata
se va face în unul din aceste două locuri

de plată, după alegerea debitorului, afară
de cazul când alegerea aparține creditorului. (Pothier, Obligations, Il, No. 241; Larombicre,

Obligations,

Ax.

1247,

No.

5;

Dalioz, Rep., Obligations, No. 1798; Alexandresco, VI, p. 517).

11. Nu trebuește să se confunde indicarea locului plăţii cu alegerea de domiciliu făcute într'o convenţiune, deoarece alegerea de domiciliu are valoarea atribuţiunii
de

jurisdicţiune

tribunalului

locului,

şi

este posibil ca plata să nu poată fi făcută
în locul unde

s'a

făcut

alegerea

de

domi-

ciliu. (Duranton, ÎI, No. 577; Demolombe,
XXVII, No. 274, 275; Larombitre, Obliga-

PLATĂ

Art,

1104

bry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, text şi nota

16, p. 163; Dalloz, Râp.. Obligations, No.
1799; Laurent, XVII, No. 590; Huc, VIII,

No.

42; Baudry

No.

1504;

et Barde, Obligations,

Planiol,

II,

No.

IL, No. 862; Alexandresco,

428:

II,

Josserand,

VI, p. 517, 518;

C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL.
Băicoianu, II, No. 817).
13.. Această dispozițiune îşi găseşte aplicaţiunea chiar dacă convenţiunea nu a
fost încheiată în locul unde se găsea atunci
- lucrul care a făcut obiectul ei. ( emolombe,
XXVII, No. 277; Huc, VIII, No. 42; Bau-

dry

et Barde,

Alexandresco,

Obligations,

ÎI,

dispozițiune

însă

VI,p. 518).

14. Această

No.

1504;

nu-şi gă-

seşte aplicaţiunea când este evidentă intențiunea contrară. cum ar fi în cazul când
este vorba de obiecte uşor transportabile
ŞI pe care vânzătorul avea. obiceiul a le
puria asupra sa. (Duranton, XII, No. 100;
Demolombe, XXVII, No. 278; Demante et

Colmet

de

Santerre, V, No.

186 bis: Lau-

rent, XVII, No. 590; Huc, VIII, No. 4;
Baudry et Barde, Obligations, ÎI, No. 1504;

Alexandresco,
15.

VI, p. 518).

Dacă

convențiunea

nu

arată

nici

timpul nici locul plăţii preţului, el va ire-

bui plătit în locul şi în timpul când trebue
să se facă predarea lucrului. (Demolombe,

XVII,

No:

281;

Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No. 1801).
.
16. Dacă la o vânzare s'a acordat cumpărătorului un termen pentru plata preţuțului, preţul se va plăti la domiciliul de-

bitorului, adică al cumpărătorului.

(Demo-

lombe, XXVII, No. 281: Larombiăre, Obligations, Art. 1247, No. 9).
17. Dispoziţiunile art. 1247 al. 1 ce. civ.
fr. (1104 al. 2 c. civ. rom), nu-şi găsesc

aplicaţiunea la lucruri nedeterminate, nici
la imobile, când plata trebueşte să se facă

la
domiciliul
debitorului.
(Demolombe,
XVII, No. 279, 282; Alexandresco, VI, p.
518, 519; C. Hamangiu,
ÎI. Rosetti-Bălă-

nescu și Al. Băicoianu, II, No. 817).
18. Potrivit dispoziţiunilor art. 1247 al
„2 e. civ. fr. (1104 al. 5 e. civ. rom.), în cazurile când în convenţiune nu se prevede
explicit sau implicit o indicaţiune a locului
plăţii, ea trebueşte să se facă la domiciliul
debitorului. (Demolombe, XXVII, No. 266

urm.;

Larombiere,

Obligations,

Art,

1247,

tions, Art. 1247, No. 12; Mourlon, I, No.
547; Aubry et Rau, ed. 4-a, I, $ 146, p. 59%;

No.
No.

lexandresco, VI, p. 523).
12, Potrivit dispoziţiunilor

$ 519, p. 162; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 1799; Suppl., Obligations, No. 734; Laurent, XVII. No. 591; Huc, VIII, No. 42;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1507;

Laurent,

[], No.

111; Huc,

Î, No.

art.

595; A1247

ce.

civ. fr. (1104 e. civ. rom.), sunt cazuri când

legea însăşi presupune care a fost intențiunea comună a părţilor contractante. Astfel, dacă locul de plată nu este arătat,
plata lucrurilor certe şi determinate, adică

8; Demanie et Colmet de Santerre, V,
186 bis; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV,

şi Al.

C. Hamangiu,

Băicoianu,

acest

19. În

determinate în individualitatea lor, va trebui să se facă în locul în care se -găsăea
obiectul obligaţiunii în timpul contraetării.

cere ca plata

(Demolombe, XXVII, No. 276; Larombitre,
Obligations, Art. 1947, No. 6: Demante et
Colmei de Santerre, V, No. 186 bis; Au-

o pagubă

—

debitorul
altă

nu

parie,

XXVII, No.
No. 1802).

71—

862;

No.

II,

Josserand,

p. 517;

Alexandresco,

ÎI, No.

812).

creditorul

caz,

VI,

I. Rosetti-Bălănescu
-

poate

nu

să se facă în altă parte,

nici

are dreptul să facă plata în
dacă

din

aceasta

Dalloz,

R&p.,

peniru
268;

creditor.

ar

rezulta

(Demolombe,

Obligations,

Art,

1104

20.
se va

In cazul când legea prevede că plata
face la domiciliul debitorului, acest

domiciliu

iar

DESPRE

nu

va

acel

fi acel

din

venţianii.

din

momentul

momeniul

(Pothier,

plăţii

încheierii

Obligations,

con-

II,

No.

549; Demolombe, XXVII, No. 270; Larombiere, Obligations, Ari. 1247, No. 8; Mass€

“et Verge sur Zachariae, III, $ 561, nota î5,
p.

427;

Rau,

ed.

Dalloz,

Mourlon,

4-a,

Rep.,

II,

IV,

No.

1551;

$ 319, nota

Obligations,

No.

Aubry

15, p.
1803;

et

16;

Lau-

rent, XVII, No. 592; Huc, VIII, No. 4;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1508;

Planiol, II, No. 428; Alexandresco, VI, p.
519; C. Hamangiu, Il. Roseiti-Bălănescu și
Al. Băicoianu, Il, No. 817; Contra: iDuranton, XII, No. 101).
21. După încheierea convenţiunii, debitorul poate renunţa la avaptajul ce rezultă
pentru el din dispoziţiunile art. 1247 al.

2 e. civ. În.
expres

No. 271;

cât

(1104

şi

tacit.

Laurent,

al 5 c. civ. rom), atât
(Demolombe,

XVII,

No. 59;

et Barde, Obligations, II,
lexandresco, VI, p. 520).

No.

XXVII,

Baudr+
1510;

A-

-22. Faptul debitorului, care trebueşie să
facă plata la domiciliul său conform dispozițiunilor art. 1247 al. 2 ce. civ. fr. (1104

al. 3 c. civ. rom.),

la domiciliul

de

a face diferite

creditorului,

plăţi

nu-l lipseşte

pe

viitor de avantajul rezultat din acest articol, deoarece nu constitue o prezumpţiune

de renunțare.

său şi banii sunt furaţi în tim-

a doua

Codul

Depât,

V,

No.

57;

Pont,

Petits

civil

contrats,

1159; Guillouard, Dâpât, No. 102; Alexandresco, VI, p. 520, nota 4).
26. O altă excepţiune la regula prevăzută de art. 1247 c. civ. fr. (1104 c. civ.
rom.), este în materie de amanet care nu
este în mâinile creditorului amanetar decât
un depozii şi care va fi obligat să predea,
în lipsă de convenţie contrară, lucrul ama.

netat în locul unde se afla în momentul
predării.
(Larombiere, Obligations, Art.

1247, No. 9; Alexandresco, VI, p. 521).
27. In ceea ce priveşte împrumutul trebueşte de făcut o distincțiune: dacă îmn-

prumuiul are de obiect o sumă de bani
și s'au stipulat procente, plata se va face

la domiciliul

debitorului, iar dacă este gra-

tuit, plata se va face în locul unde banii
au fost împrumutaţi. (Pothier, Prât de con-

sommâtion,
V, No. 45: 'Duranton. XVII,
No. 586; Demolombe, XXVII, No. 284; La-

rombitre, Obligations, Art. 1247, No.
Troplong, Prât, No. 275, 280: Demanie 10;e!
Colmet -de Santerre, VIII, No. 109 bis:Pont, Petits contrats, I, No. 215; Baudrv
et Wahl, Prât, No. 94; Alexandresco, VI,
p. 521).
28. Dacă împrumutul are de obiect producte sau alte lucruri tungibile, din dispo-

Alexandresco, VI, p. 521, 522).
29. O altă excepţiune la regula

el trebueşte să plătească

oară, dacă nu a luat toate precau-

prevă-

țiunile necesare pentru expedierea sigură
a banilor. (Laurent, XVII, No. 594).

zută de art. 1247 c. civ. fr. (Î104 €. civ.
Tom.), esie aceea rezultată din dispoziţiunile
art. 1651 c. civ. fr. (1362 ce. civ, rom.), la

fr. (1104 ce. civ. rom.), d upă care în lipsă.
de convențiune, plata trebueşte să se facă
la domiciliul debitorului, suferă mai multe
excepţiuni: astfel, în materie de depozit,

să se facă în momentul predării lucrului
vândut şi după care, dacă nu s'a determinat nimic în privinţa plăţii prin contract,
cumpărătorul este obligat să facă plata
prețului, la locul şi în timpul în care
se face
predarea Inerului vândut. Dacă
însă vânZarea este cu termen, dispoziţiunile
acestea

. 24. Regula prevăzută de art. 1247 c. civ.

vânzările fără termen, când plata trebueşte

potrivit dispoziţiunilor art. 1945 ce. civ. fr.
(1615 e. civ. rom.), dacă în convențiune nu se .preved

e locul restituirii, ta se va face
la locul unde se află lucrul depozitat în
momentul restituirii, cu toate că acest loc
este un altul decât acela unde se găsea în
momentul încheierii contractului de depo-

nu-şi găsesc

XXVII,

on, XVIII, No. 67; 'Demolomhbe,
No. 286; Larombiăre, Obligations,

Art. 1247, No. 9; Troplong, Depât, No. 168:
Huc, XI, No. 249; Baudry et Wahl,
1159; Alexandresco, VI, p. 520).

sur Zachariae,

Depst,

Demante

fie mai oneroasă

face

ca

restituțiunea

peniru deponent.

dresco, VI,

să

, Vente,
p. 5292).

II, No. 559;
:

Alexan-

30. In cazul când
prevede nicio condiţiuînne convenţiune nu se
sau niciun ter-

(Pothier,

al

a

to

pentru

II, No. 594; Mass et Verge

IV, $ 687. nota 7, p.
et Colmet de Santerre, VII, 307:
No.

96 bis: Aubry et Rau, IV $ 356, p.
39%:.
Laurent, XXIV, No. 520; Huc,
VIII, No.
42; Guillouard

25, Această soluţiune însă nu-şi găseşte

aplicațiunea dacă depozitarul a transporiat
în altă parte lucrul depozitat, cu rea cre-

dinţă,

aplicaţiunea, ci plata

se va face tot la domiciliul cumpărăt preţului
orului,
urmându-se regula generală în
plată, în lipsă de convențiune materie de
contrară.
(Pothier, Vente, III, No. 286:
Duranton. XII.
No. 9; Duvergier, Vente,
I, No. 417; Ta.
'rombiăre, Obhegations,
Ari. 1247, No. 9:
Troplong, Vente,

zit şi unde a fost transportat, fără rea credinţă, de depozitar. (Pothier, Depât, V, No.
57; Durant

i,

No. 492; Laurent, XXVII, No._124; Huc,
XI, No, 249; Baudry et Wahl, Dâpât, No.

ziţiunile art.- 1905 c. civ. fr. (1585 c. civ.
rom.), rezultă că plata se va face la locul
în care s'a contractat împrumutul, adică
atunci când a fost predat lucrul împrumu=
tatului. (Pothier, Pret de consommation, V,
No. 46; Duranton, XII „No. 9%; XVII, No.
585; Demolombe, XXVII, No. 285; Larombiere, Obligations, Art. 1247, No. 10; Troplong, Prât, No. 275, 280; Huc, XI, No. 176;

(Demolombe, XXVII, No. 271;

Larombitre, Obligations, Art. 1247, No.
8;
Laurent, XVII,
No. 59; Huc, VIII, No.
42; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1510; Alexandresco, VI, p. 520).
23. Dacă debitorul, care trebuia să
facă
plata la domiciliul său, accepta cererea
creditorului de a-i expedia suma datorită
la
domiciliul
pul transportului,

PLATĂ

Codul

civil

meu,

DESPRE.

creditorul

poate

cere

oricând

plata

creanţei, afară de cazul când obligaţia este
de o natură astfel încât nu poate fi executată decât după un oarecare timp. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 519, text şi notele
10, 11. p. 161, 162; Dalloz, Reâp., Obligations, No. 1789; Planiol, II, No. 497; Josserand, II, No. 861; Alexandresco, VI, p.

525).
31. Plăţile făcute de debitor înainte de
termen îl liberează, deoarece potrivit dispozițiunilor art. 1187 ce. civ. în. (1024 c.
civ. rom.), termenul este presupus totdeauna că s'a stipulat în favoarea debitorului,

afară dacă nu rezultă din stipulaţiune sau

din împrejurări că el este prevăzut
şi în
favoarea creditorului. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 1794; Suppl..,. Obligations, No.
732; Josserand, Il, No. 861).
_
32. Plata irebueşte dovedită de cel care
o invoacă. (Josserand, II, No. 871; Alexan-

dresco, VI, p. 525).
.
33. Proba plăţii este supusă, în general,

" regulelor fixate de lege
convenţiunilor. (Planiol,

serand,

pentru
ÎI, No.

Il, No. 872).

dovedirea
436; Jos-

34, De obiceiu plata este constatată prin
înscrisuri numite chitanţe. (Dalloz, Râp.,
Obligations. No. 1805; Suppl., Obligations,
No. 739; Josserand, Il, No. 872; Alexandresco, VI, p. 525):

35, Chitanţele de plată pot fi făcute sub

formă autentică sau sub semnătură privată
deoarece legea nu prevede vreo formă
pariiculară. (Dalloz, Râp., Obligations,
No.
1805; Suppl., Obligations, No. 739; Alexandreseo, VI, p. 525).
_
36. Dacă însă în convenţie se prevede
că chitanțele vor fi făcute în anumită
formă, se va urma conform voinţei părților contractante. (Dalloz, Rep.. Suppl., Obligations, No. 759).
“87. Pentru valabilitatea
unei
chitanţe

de plată, trebueșie ca ea să fie semnată
de creditor sau de împuternicitul său de

a primi plata peniru el. (Dalloz, Re: 0-.
bhgations, No. 1805; Alexandresco,
»p
525).

38. Plata poate rezulta din scrieri neiscălite puse pe registrul creditorului sau

pe titlul

de creanţă.

tions, No. 1805;

lexandresco,

(Dalloz,

Josserand,

Rep.,

Obliga-

II, No. 872; A-

VI, p. 525).-

39. Efectele chitanţelor de plată vor de-

pinde

de

termenii

în

care

au

fost

scrise.

(Dalloz, R€p., Obligations, No. 1807; SuppL.

ȘPligations,
25).

No.

741;

Alexandresco,

VI,

p.

40. Tribunalele vor aprecia în mod suveran întinderea şi efectele chitanţelor de
plată. (Dalloz, R6p., Suppl., Obligations,

No. 741).

41. Chitanţele

sunt

valabile

când

cu-

prind suma plătită; chiar dacă nu se face
menţiune de cauza datoriei. (Dalloz, R€p.,

Obligaiions,

No.

1807;

Alexandresco,

VI,

p. 525),

Art.

PLATĂ

1104

multe datorii, se va urma potrivit regulelor
prevăzute de lege la materia imputării legale a datoriilor. (Dalloz, Râp., Obligations,
No.

1807).

|

'

„43, Chitanţa care cuprinde cauza datoviei, fără a cuprinde şi suma plătită face
credinţa de plata întregei datorii, ce exista
în timpul

când

exprimată.

a fost

(Pothier,

dată,

pentru

Obligations,

II,

cauza

No.

781: Duranton, XIII, No. 225; Larombitre,
Obligations, Art. 1552, No. 13; Dalloz, Rp.,
Obligations, No. 1808; Alexandresco,
VI,
p. 525).
44, Dacă
chitanța
este
privitoare la
rente, chirii sau areizi, ea
face credinţa
de plată a tot ce a curs până la ultimul
termen a] scadenjei care a precedat data
chitanţei însă nu şi peniru ceea ce a curs

după
II,

această

dată.

781;

Duranton,

No.

(Pothier,

Obligations,

XIII,

No.

226;

La-

rombiere, Obligations, Art. 1532, No. 4;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 1808; Alexandresco, VI, p. 526).
45. Dacă
însă chitanța

dată, ea va proba
şi

nu

singur

va

face

termen.

nu

are

nicio

că s'a plătit un termen

credința

(Dalloz,

decât

Râp.,

pentru

un

Obligations,

No. 1808).
46. Dacă chitanţa a fost
liberată de
moştenitorul creditorului sau dacă s'a dat
chitanţă moștenitorului debitorului, ea va
face credinţa de plata tuturor termenelor

expirate

până la moartea

a_ debitorului.
No. 1808).

(Dalloz,

creditorului sau

Rep.,

Obligations,”

47. În cazul când datoria este plătibilă

în mai

multe

rate,

chitanța

în care

nu

se

prevede suma, face credinţa numai pentru

ratele expirate până la epoca datei sale.
(Pothier, Obligations, II, No. 781; Duranton, XIII, No. 226; Larombicre, Obligations,

Art. 1552, No. 13; Dalloz, R&p., Obligations,
No. 1808; Alexandresco, VI, p. 526).
48. Chitanţa care nu prevede nici suma

plătită nici cauza datoriei, face credinţa
de plata tuturor datoriilor care existau la epoca daiei sale, afară de cele care nu erau
ajunse la termen, precum şi de capitalurile
xentei şi de. ceea ce se datora ca fidejusor.
(Poihier, Obligations, II, No. 782; Larombiere, Obligations, Art. 1352, No. 13; Dalloz, Râp., Obligations,.
No. 1809; Alexandresco, VI, p. 526, 527).

49, Chitanţa dată pentru capital, fără
nicio rezervă în privinţa dobânzilor, constitue

o

prezumpțiune

de

plata

lor.

(A-

lexandresco, VI, p. 527).
50. Dacă însă debitorul recunoaşte că
nu a plătit dobânzile, chitanţa dată pentru
capital nu

mai

țiune la plata
VI, p. 527).

poate

constitui o prezump-

dobânzilor.

(Alexandresco,

51. Prezumpţiunea de mai sus nu poate
fi combătută prin dovada contrară, afară

de

proba

prin

mărturisire

şi

jurământ,

deoarece orice prezumpţiune legală, chiar şi acele cari nu admit dovada contrară pot

42, In cazul când în chitanţă nu se cu- . fi combătute prin mărturisire şi jurământ.
(Alexandresco, VI, p. 527).
cauza datoriei şi debitorul are mai

prinde

—
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DESPRE

PLATĂ

20. In cazul când legea prevede că plata
acel

din

momentul

încheierii

Al. Băicoianu, LI, No. 817; Contra: iDuran-

ton, XII, No. 101).
2]. După încheierea convenţiunii, debitorul poate renunţa la avaptajul ce rezultă
pentru el din dispoziţiunile art. 1247 al.
2 ce. civ. fr. (1104 al 3 ce. civ. rom), atât

expres

cât

şi tacit.

-(Demolombe,

XXVII,

No. 271; Laurent, XVII, No. 593: Baudr+
et Barde, Obligations, IL, No. 1510; Alexandresco, VI, p. 520).

22. Faptul debitorului, care trebueşte să

facă plata la domiciliul său conform dispozițiunilor art. 1247 al. 2 e. civ. fr. (1104
al. 5 c. civ. rom.), de a face diferite plăţi
la domiciliul creditorului, nu-l lipseşte pe
viitor de avantajul rezultat din acest articol, deoarece nu constitue o prezumpţiune
de renunțare. (Demolombe, XXVII, No. 271;

Larombitre,

Obligations,

Art.

1247, No.

8;

Laurent, XVII, No. 59; Huc, VIII, No.
42; Baudry et Barde, Obligations, Il, No.
1510; Alexandresco, VI, p. 520).
23. Dacă debitorul, care trebuia să facă
plata la domiciliul său, accepta cererea cre-

ditorului de a-i expedia

suma

datorită

la

domiciliul său şi banii sunt furaţi în timpul transportului, el trebieşte să plătească
a, doua oară, dacă nu a luat toate precauțiunile necesare pentru expedierea sigură

a banilor. (Laurent, XVII, No. 594).
„24. Regula prevăzută de art. 1247 c. civ.

fr. (1104 c. civ. rom), după care în lipsă .
de convenţiune, plata trebueşte să se facă
la domiciliul debitorului, suferă mai multe
excepțiuni: astfel, în materie de depozit,

potrivit dispoziţiunilor

XI, No. 249; Baudry et Wahl, Depât, No.
1159; Guillouard, Depât, No. 102; Alexan-

con-

venţiunii.
(Pothier, Obligations, II, No.
549; Demolombe, XXVII, No. 270; Larombiere, Obligations, Art. 1247, No. 8; Mass6
“et Verge sur Zachariae, III, $ 561, nota 15,
p. 427; Mourloa, II, No. 1551; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, nota 15, p. 162;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1802; Laurent, XVII, No. 592; Huc, VIII, No. 4;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1508;
Planiol, II, No. 428; Alexandresco, VI, p.
519; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu și

art. 1945 e. civ. fr.

(1615 ce. civ. rom.), dacă în convenţiune nu
se prevede locul restituirii, ca se va face
la locul unde se află lucrul depozitat în
momentul restituirii, cu toate că acest loc
este un altul decât acela unde se găsea în
momentul încheierii contractului de depozii şi unde a fost transportat, tără rea credinţă, de depozitar. (Pothier, Depât, V, No.
57; Duranton, XVIII, No. 67; 'Demolombe,
XXVII, No. 286; Larombiăre, Obligations,
Art. 1247, No. 9; Troplong, Depât, No. 168;

Huc, XI, No. 249; Baudry et Wahl, Depât,
1159; Alexandresco, VI, p. 520).

25. Această soluţiune însă nu-şi găseşte
aplicațiunea dacă depoziiarul a transportat

în altă parte lucrul depozitat, cu rea ere-

dință, pentru a face ca restituțiunea
să
fie mai oneroasă pentru deponent. (Pothier,

civil

Dâpât, V, No. 57; Pont, Petits contrats, |,
No. 49%; Laurent, XXVII
No._124; Huc,

se va face la domiciliul debitorului, acest
domiciliu va fi acel din momentul plăţii

iar nu

Codul

dresco, VI, p. 520, nota 4).
26. O altă excepţiune la regula prevăzută de art. 1247 ce. civ. fr. (1104 c. civ.
rom.), este în materie de amanet care nu

este în mâinile creditorului amanetar decât
un depozit şi care va fi obligat să predea,
în lipsă de convenţie contrară, lucrul ama-

neiat în locul unde se afla în momentul
predării.
(Larombiere,
Obligations,
Art.
1247, No. 9; Alexandresco, VI, p. 521).
27. In ceea ce priveşte împrumutul trebueşte de făcut o disiinețiune: dacă împrumutul are de obiect o sumă de bani
şi sau stipulat procente, plata se va face
la domiciliul debitorului, iar dacă este gratuit, plata se va face în locul unde banii

au fost împrumutaţi.

(Pothier, Prât de con-

sommâtion,
V, No. 45: 'Duranton. XVII,
No. 586; Demolombe, XXVII, No. 284: Larombiere, Obligations, Art. 1247, No. 10;

Troplong,

Prât,

No.

Colmet -de Santerre,
Pont, Petits contrats,

et Wabhl, Pret,

275,

280:

Demanie

e:

VIII, No. 109 bis:I, No. 215; Baudrv

No. 94; Alexandresco,

VI,

p. 521).
28. Dacă

împruinutul are de obiect pro-

în

contractat

ducte sau alte lucruri fungibile, din dispoziţiunile axt.- 1905 e. civ. fr. (1585 c. civ.
rom.), rezultă că plata se va face la locul

care

sa

împrumutul,

adică

atunci câud a fost predat lucrul împrumutatului. (Pothier, Pret de consommation. V,
No, 46; Duranton, XII „No. 98; XVII, No.
585; Demolombe, XXVII, No. 285; Larombiere, Obligations, Art, 1247, No. 10; Troplong, Prâi, No. 275, 280; Huc, XI, No. 176;
Alexandresco, VI, p. 521, 522).

29. O altă

excepţiune

la regula

prevă-

zută de art. 1247 c. civ. fr. (1104 c. civ.
rom.), esie aceea rezultată din dispoziţiunile
art. 1651 ce. civ. fr. (1362 ce. civ. Tom.),
la
vânzările fără termen, când plata trebueşt
e
să se facă în momentul predării lucrului
vândut şi după care, dacă nu sa determinat nimic în privinţa plăţii prin contract
.

cumpărătorul este obligat să facă plata

prețului, la Jocul şi în timpul în care
se face
predarea lucrului vândut. Dacă
însă vânzarea este cu termen, dispoziţiunile
acestea
nu-şi

găsesc aplicaţiunea, ci plata

se va lace tot la domiciliul cumpără preţului
torului,
urmându-se, regula generală în
plată, în lipsă de convenţiune materie de
contrară.
(Pothier, Vente, III, No. 286;
Duranton, XII.
No. 98; Duvergier, Vente, I,
No. 417; La'rombiere; Obligations,
Ar.
1247, No. 9:
Troplong, Vente, II, No. 594;
Mass€ et Verge
sur Zacharia

e, IV, $ 687 nota 7,
et Colmet de Saniterre, VII,p. 507:
No.
96 bis; Aubry et Rau, IV,
$ 556, p. 59:.

Demante

Laurent, XXIV, No. 320; 'Huc, VIlI, Noi :

42; Guillouard, Vente,
dresco, VI, p. 522).

30. In cazul

prevede

nicio

când

TI, No. 559;
:

Alexan-

în convenţiune nu

condiţiune

sau

niciun

se
ter-

ad

Art, 1104

Codul

civil

DESPRE

men, creditorul poate cere oricând plata
creanţei, afară de cazul când obligaţia este
de o natură astfel încât nu poate fi executată decât după un oarecare timp. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 519, text şi notele

10,

11, p.

tious, No,

serand,
325),

161, 162; Dalloz,

Râp.,

1789;

No.

Planiol,

II, No. 861;

II,

Obliga-

427;

Alexandresco,

VI,

Jos-

p.

31. Plăţile făcute de debitor înainte de
termen îl liberează. deoarece potrivit dispoziţiunilor art. 1187 ce. civ. fr. (1004 e.
civ. rom.), termenul este presupus totdeauna că sa stipulat în favoarea debitorului,

afară dacă nu rezultă din stipulaţiune sau

din împrejurări că el este prevăzut
şi în
favoarea creditorului. (Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 1794; Suppl.,. Obligations, No.
752; Josserand, II, No. 861).
_
32. Plata trebueşte dovedită de cel care
o invoacă. (Josserand, I[, No. 871; Alexan-

dresco, VI, p. 525).

.

33. Proba plăţii este supusă, în general,
“regulelor fixate de lege pentru dovedirea
convenţiunilor. (Planiol, II, No. 456; Jos-

serand, Il, No. 872).
34, De obiceiu plata este constatată prin
înscrisuri numite. chitanţe. (Dalloz, Rp.

Obligations, No. 1805; Suppl., Obligations,
No. 739: Josserand, II, No. 872; Alexandresco, VI, p. 525).
:

35, Chitanţele de plată pot fi făcute sub

formă autentică sau sub semnătură privată
deoarece legea nu prevede vreo formă
particulară, (Dalloz, R6p., Obligations,
No.
1805; Suppl., Obligations, No. 739; Alexandresco, VI, p. 525).
_
36. Dacă însă în convenţie se prevede
că chitanțele vor fi făcute în anumită

formă,

se va

urma

conform

voinţei

păr-

ților contractante. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 739).
"37, Pentru valabilitatea
unei chitanţe

a primi plata pentru el. (Dailoz, Re: O-.
Dgations, No. 1805; Alexandresco,
> p
525).
pe titlul de creanţă.

(Dalloz,

iions, No. 1805; Josserand,
lexandresco,

Râp.,

Obliga-

II, No. 872; A-

VI, p. 525).

39. Efectele chitanţelor de plată vor de-

pinde

de

termenii

în

care

au

fost

serise.

(Dalloz, Rep. Obligations, No. 1807; Suppl.,
Şblieations, No. 741; Alexandresco, vE p.
25),
40. Tribunalele vor aprecia în mod suveran întinderea şi efectele chitanţelor de
plată. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,

No. 741).
41. Chitanţele sunt valabile când cuprind suma plătită; chiar dacă nu se face

menţiune de cauza datoriei. (Dalloz, Rep.
Obiigatione, No. 1807; Alexandresco, VI,
p.

525).

42, În cazul când în chitanţă nu se cuprinde cauza datoriei şi debitorul are mai
—

Art. 1104

-

multe datorii, se va urma potrivit regulelor

prevăzute de lege la materia imputării le-

sale a datoriilor. (Dalloz, Râp., Obligations,

No.

1807).

„43, Chitanţa care cuprinde

:

cauza' dato-

riei, fără a cuprinde și suma plătită face
credinţa de plata întregei datorii, ce exista
în timpul când a fost dată, pentru cauza
exprimată. (Pothier, Obligatious, LI
o.
781; Duranton, XIII, No. 225; Larombiăre,
Obligations, Art. 1552, No. 13; Dalloz, R€p.,
Obligations, No. 1808; Alexandresco, Pr
p. 525).
44. Dacă
chitanţa
este
privitoare la
renie,

chirii

sau

arenzi,

de plată a tot ce a
termen al scadenţei
chitanţei însă nu şi
după această dată.

ea

face

credinţa

curs până la ultimul
care a precedat data
pentru ceea ce a curs
(Pothier, Obligations,

II, No. 781; Duranton, XIII, No. 226; Larombi&re, Obligations, Art. 1552, No. 13;

Dalloz, Re€p., Obligations, No. 1808; Alexandresco, VI, p. 526).

45. Dacă

însă

chitanţa

nu

are

nicio

dată, ea va proba că s'a plătit un termen
şi nu va face credința decât pentru un
singur termen. (Dalloz, Râp., Obligations,

No. 1808).

46. Dacă chitanţa a fost liberată de
moştenitorul creditorului sau dacă sa dat
chitanță moștenitorului debitorului, ea va

face credinţa de plata tuturor termenelor
expirate: până la moartea creditorului sau
a_ debitorului. (Dalloz, Rep., Obligations,
No.

1808).

47.

În cazul când datoria este plătibilă

în mai multe rate, chitanţa în care nu se
prevede suma, face credinţa numai pentru
ratele expirate până la epoca datei sale.
(Pothier, Obligations, II, No. 781; Duranton, XIII, No. 226; Larombiăre, Obligations,

Art. 1332, No. 13; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 1908; Alexandresco, VI, p. 526).
48, Chitanţa care nu prevede nici suma

de plată, trebueşte ca ca să fie semnată
de creditor sau de împuternicitul său de

38. Plata poate rezulta din scrieri neiscălite puse pe registrul creditorului sau

PLATĂ

plătită nici cauza datoriei, face credinţa
de plata tuturor datoriilor care existau la
epoca daiei sale, afară de cele care nu erau
ajunse la termen, precum şi de capitalurile

rentei şi de ceea ce se datora ca fidejusor.
(Poihier, Obligations, II, No. 782; Larombi&re, Obligations, Art. 1552, No. 15; Dalloz,

R€p.,

Obligations,. No.

1809;

Alexan-

dresco, VI, p. 526, 527).
49. Chitanţa dată pentru capital, fără
nicio rezervă în privinţa dobânzilor, consiitue o prezumpțiune de plata lor. (A-

lexandresco,

VI, p. 527).

50. Dacă însă debitorul recunoaşte că
nu a plătit dobânzile, chitanţa dată pentru
capital

nu

mai

țiune la plata
VI, p. 527).

poate

constitui

dobânzilor.

o prezump-

(Alexandresco,

51. Prezumpţiunea. de mai sus nu poate
fi combătută prin dovada contrară, afară
de proba prin mărturisire
şi jurământ,
deoarece orice prezumpţiune legală, chiar -

şi acele cari nu admit dovada contrară pot
| fi combătute prin mărturisire și jurământ.
(Alexandresco,

Ta—

VI,

p. 527).

Art. 1105

DESPRE

PLATĂ

52. Debitorul când plăteşte. are dreptul
să ceară creditorului să treacă în chitanță
toate indicațiunile de natură a dovedi [iheraţia sa, însă nu are dreptul să ceară
să 'se prevadă
alte indicaţiuni. (Dalloz, :
Râp., Suppl., Obligations, No. 742).

53. Chitanţele regulate, iscălite şi datate
şi cuprinzând cauza datoriei şi suma plătită, fac. deplină dovadă a liberaţiei debitorului faţă de creditor şi avânzii-cauză
ai săi. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1813;
Suppl., Obligations, No. 743).

54. Chitanţele

date în condiţiunile pre-

rul nu s'a liberat. (Dalloz Râp., Suppl,
Obligations, No. 745).
50. Dovada plăţii unei datorii poate redin

precise şi concordante.

prezumpțiuni

527,

528).

Alexandresco,

nault, Droit commercial,
dresco, VI, p. 528).

dacă

sa

misoriu

bazându-se

gațiunii

et Re-

din partea

pe

rabile, până

la
la 1927)

s'ar admite

ce chiriaşe, care nu pot
face plăţi decât cu anumite
reguli impuse
de legea contabilităţii publice.
In speţă, conform acestor regul
i, s'a pre-

când

neexecuitarea

debitorului,

nu poate fi cunoscut,

I, No. 93; Alexan-

art. 15 din
legea chiriilor dela 1924, a. că tran
mat
chiriile din cherabile în portabile, sfor
această
interpretare nu poate fi admisă
faţă de
autorităţile publi

prezintat

la domiciliul debitorului, |
recurentul, pentru încasare şi că aceasta
a
refuzai plata — căci operarea pactului
co-

VI, p. 528),

1924 până

97).

comisoriu expres din contract, care
garantează efectuarea plăţii printr'o
_reziliere de drept şi fără somațiune, trebuia
să
facă dovada că, la ziua fixată în contract,

a

1. Chiar

dela

II,

cherabilă.
|
Faţă de caracterul cherabil al plăţii,
timata, pentru ca să fi putut profita inde
pactul

Jurisprudenţă
(Continuare

locului plătii,

1104 cod. civ., urma a se face la domiciliul

59, In materie comercială însă,
țiunile şi liberaţiunile pot fi dovediteobliga.
prin
martori şi prezumpţiuni, după aprecierea

instanțelor de judecată. (Lyon-Caen

stipulaţiunii

debitorului adică al recurentului, unde se
află şi imobilul vândut, plata fiind, deci,

i

872;

lipsa

În drept: In lipsa unei stipulaţiuni cu
privire la locul plăţii, plata, potrivit art.

(Dalloz, Rep., Obli-

58. Debitorul nu poate dovedi, în
maierie civilă, plata prin martori sau
prezumpţiuni, dacă obligaţia sa trece
loarea de 150 lei, afară de cazul cândde vachitanța primită a fost pierduiă sau
distrusă
printr'un caz de forță majoră. (Josserand,

II,_No.

2, În

într'o convenţiune, aceasta nu poate fi consideraiă ca reziliată de drept. (C. Apel

Instanţa de fond a admis rezilierea pc
temeiul pactului comisoriu expres. Casare.

grave,

gations, No. 1814).
57. Remiterea voluntară a titlului făcută
de creditor debitorului,
poate constitui o
dovadă de liberaţiune. Alexandrei
VI,
p.

uilel cereri scrisă peniru plata ratei respective. Nefacerea acestei cereri nu poate
îndritui pe proprietar să pretindă rezilierea
contractului, pe baza pactului comisoriu
legai, care în acest caz, n'a putut opera.
(Cas. I, Complect de chirii, 505 din 25
Februarie 1925, Pand. Rom. 1925, III, 145).

3. In fapt: Act de vânzare, prevăzând
plata la un anumit termen, sub clauza
pactului comisoriu expres, dar fără indicarea locului plăţii. Cumpărătorul a făcut
oferte reale posterior termenului din contract.

5. În cazul când creditorul care a sem:

şi

văzut, ca plata chiriei de către Ministerul
Cultelor să se facă proprietarului în urma

1926,

nat chitanţa neagă că ar fi primit suma,
el va fi obligat să facă dovada că debito-

uneori

civil

Buc. s. IV, 128 din 1 Iulie 1925, Pand. Rom.

văzute în nota precedentă
fac
credinţa
chiar faţă de cesionar. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1813),

zulta

Codul

în cazul

obli. -

acest lucru

plăţii che-

creditorul nu se prezintă

domiciliul debitorului

pentru

a

cere

plata.
Întrucât plata nu s'a efectuat la
termen
din culpa intimatei care nu Sa
prezentai
la domiciliul recurentului pentru
a.o încasa, urmează că recurentul,
nefiind în
culpă, n'avea obligaţiunea să facă
ofertă
reală de plată intimatei, de unde
rezultă
inutilitatea examinării celor
două oferte
reale făcute în speţă — şi pactul comisori
u
n'a
2

putut să opereze rezilierea. (Cas.
[, dec.
din 7 Iulie
1926,

Jur.

Gen.

1926,

No.

Art. 110
— Che
5
ltu
.
elile pentru efectuarea plă
ței sunt în sarcina debitorului. (Civ, 1117, 1305
, 1317, 161 4; Civ. Fr.
1248).
Tezt. fr. Art. 1248. — Les frais du
paiement s ont ă, la, charge du
d&biteur.
INDEX ALFABETIC
Predarea

Acte accesorii 14,
Autentifieare 4, 5, 6.

Cheltueli 1 urm,

Cheltueli de regie
13,
hitanţă
2—7,
a
ebitor 1 urm,

şi taxe

Radiere 15.
Ridicare 11, 19.

Depozit 18,.
Derogare 17, 18,

Ipotecă 15.

Măsurare 8, 9,
Namătare 9.
Ordine publică
Plată 1 urm.

lucrului

„ Producte 8.

(la doctrină).

8.

Taxa de timbru 3, 16.
Lranscripţie 16,
Transport 10, 11, 12,
ânzare 11, 12.

1ş.

Doctrină
1. Potrivit dispozițiuni
lor art, 1948 c. civ.
fr. (1105 e. civ. rom.
), cheltuelile pentru

17.

—
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—

Codul

civil

DESPRE

efectuarea, plăţii sunt în sarcina debito
ui, deoarece plata având de scop liberarurea

bis; Aubry
şi nota 17,
Huc, VIII,
gations, II,

debitorului, este drept ca el să sufere toate
cheltuelile. (Josserand, II, No. 865; Alexa
dresco, VI, p. 524; C. Hamangiu, Î. Rosettni-

Larombiăre, Obligations, Art. 1248, No. 1;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1804; Suppl.
,
Obligations, No. 736; Laurent, XVII,
No.
595; Huc, VIII, No. 45; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1514; Planiol, II, No.
451;

12. In acest eaz, faptul că vânzătorul sa

„obligat să transporte lucrul vândut într'un
anumit loc nu face să se prezume că cheltuelile de transport sunt în sarcina sa, ci
ele rămân în sarcina cumpărătorului afară
dacă se prevede în convenţie în mod ex-

facere

plăţii, cheltuelile făcute cu timbrul chitana(Dalloz, R€p., Obligations, No. 1804;
Josserand, II, No. 865).

telor.

pres
289;

4. Dacă chitanţa este făcuză în formă
auientică, costul său este în sarcina
debitorului. (Demolombe, XXVII, No. 295;
De-

1513).

Josserand,

1544:

Planiol,

II, No.

451;

creditorul

nu

poate

TI, No. 431).

cheltuelile

de

(Larombitre,

1; Baudry et
1514; Planiol.

predare,

cum

1513).

de asemenea

în

sarcina

debi-

-

15. Astiel este radierea
unei
ipoteci
(Planiol, II, No. 431).
16. De asemenea, taxele fiscale, cum ar
fi drepturile de înregistrare sau transcripție. (Demolombe, XXVII, No. 294; Larombiere, Obligaiions, Art, 1248, No. 2),
17. Părţile contractante pot deroga dela
dispoziţiunile art. 1248 ce. civ. fr. (1105 _c.
civ. rom.), punând cheltuelile peniru efec-

tuarea

plăţii

oarece

în

aceste

dispoziţiuni

sarcina

creditorului,
nu

sunt

de

de-

or-

dine publică.
emolombe, XXVII, No.
298; Baudry et Barde, Obligations, I, No.

7. Debitorul nu poate să forţeze pe creditor să-i dea chitanța pe hârtie liberă

cuprind

XXVII,

Obligations,

II, No, 451).

Contra:

pentru a evita cheltuelile. (Dalloz,
Obligations, No. 1806).
8. Cheliuelile pentru efectuarea

No.

II, No

torului cheltuelile actelor accesorii BP care
le poate atrage după sine plata. (Planiol,

de autentifi-

semna.

(Demolombe,

I[, No.

14. Sunt

carea chiianței sunt în sarcina debitorului,
când este necesară autentificarea, deoar
ece

Obligations, Art. 1248, No.
Barde, Obligations, II, No.

Larombitre,

Obligations,

TI, No. 863).

faptul creditorului. (Demolombe, XXVII
,
No. 296; Larombiăre, Obligations, Art.
1248, No. 1; Baudery et Barde, Obligations,
No.

XXVII,

Obligations,

No.
Art. 1948,
No. 2; Huc, VIII, No. 4; Baudry et Barde

ței sunt în sarcina debitorului, chiar dacă
forma autentificării a devenit necesară
prin

II,

et Barde,

cumpărătorului.

-295;

5. Cheltuelile de autentificare a chitau-

Toullier, VII, No, 95).
6. De asemenea cheltuelile

contra
- (Demol
riuombe,
l.

Baudry

13. Cheltuelile de regie, de axize, taxel>
e intrare pentru mărfuri, sunt în sarcina

mante et Colmet de Santerre, V, No. 187
bis; Dalloz, R&p., Obligations, No. 1804;
Suppl., Obligations, No. 738; Baudry
et
Barde, Obligations, IL, No. 1514; Planio
l,
II, No. 431;

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, text
p. 165; Laurent, XVII, No. 595;
No. 45; Baudry et Barde, Obii.
No. 1512).

li. În contractele comutativă, cum este
contractul de vânzare, cheltuelile de ridicare a mărfurilor predate, în care intră
cheltuelile de ambalaj şi transport, sunt
în sarcina cumpărătorului, adică a creditorului. (Demolombe, XXVII, No. 289; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1513),

Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 817).
2. Ca cheltueli
pentru efectuarea plăţii
se citează mai întâi, cheltuelile cu facere
a
chitanţei. (Demolombe, XĂVII,
No.
29%;

Josserand, II, No. 865).
3, Astfel, sunt cheltueli peutru

Art, 1106

PLATĂ

1515; Alexandresco, VI, p. 524).
,
18. Legea însăşi a stabilii derogări dela
princiuiul pus în art. 1948 c. civ. fr. (1105

Rep.,
plăţii

c. civ.

sunt

rom.). Astfel prin

art.

1942 ce. civ.

fr. (1614 c. civ. rom.), în materie de depozit,

cele efectuate cu ocazia măsurării productelor. (Dalloz, Rcp., Obligations, No.
1804;
Jiosserand, II, No. 863).

în

Obligations,
No. 863).

V, No. 56; Demolombe, XXVII, No, 299;
Larombiăre, Obligations, Art. 1248, No. 5,
Baudry et Wahl, Depât, No. 1160; Alexan-

9. De asemenea cheltuelile efectu
cu
numărațul şi măsuratul. (Baudry et ate
Barde,
10. De

II,

No.

asemenea,

1512;

Josserand,

cheltuelile

II],

ioate

sarcina

cum

făcute

cu

restituirea

de.

ar fi cele de transport, sunt

deponentului.

dresco, VI, p. 524).
„ După facerea

efectu

ate
cu transportul mărfurilor la locul
de pre.
dare. (Demolombe, XXVII, No. 290;
Larombiere, Obligations, Art. 19489, No.
îi; Demante et Colmet de Santerre, V, No.
187

cheltuelile

pozitului,

(Pothier,

Dâpât,

NR
lăţii, în lipsă

de

stipulaţie contrară, cheltuelile ridicării sunt
în sarcina creditorului. (Alexandresco, VI,
p. 524).

Ş$ 2. Despre plata prin subrogafiune 1).

Art. 1106. — Subrogaţiunea

în folosul unei a treia persoane
1)

Prin „Subrogaţiune:

)
care i-a plătit
creanța

ce avea

se înțelege transmiterea

contra

debitorului

său. A

în

drepturile

ce îi plătește,
drepturilor
lor de

este sau conven-

către un creditor,
unei a treia persoane
i

se vedeaşi textul

— 1 —

creditorului, făcută

ast, 1107 şi 1108 Cod.

Civ.

.

Art.

1106

DESPRE

țională sau legală.

(Civ. 1107,

1249).

PLATĂ

1108,

1109,

1391,

civil

Civ.

Fr.

1393;

Tea. fi. Art. 1249
— .La, subrogation dans les droits
profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnell
e

Bibliografie

Codul

du crâaneier
ou ltgale.

an

(continuare).

Srănescu N., Despre subrogațiunea reală.
INEEX

ALFABETIC

(la doctrină),
Accesorii 1.
Acţiune 3,
Capacitate 10.
Cesiune de creanță
14, 16.
Definiţie 1,
Delegaţie 8, 16.

9—12,

Gestiune de afaceri
Mandat 3,

3,

; Novaţiune 6, 7, 16,
-|

Dobânzi 15.

| Plata valabilă 4,
Restrângere 5, N
Stingerea datoriei 2.
Subrogaţie 1 urm.
Subrogaţie convenţională
„18.
a

Subrogaţie judiciară

Subrogaţie legală 17,
Transmiterea
creanţei

Minor 11.
Notificare

19.

TPutor 11,

12, 13.

19
2.

Doctrină,
1. „Subrogaţia

este

o institujiune

juri-

dică în viriuiea căreia creanţa plătită
de
terţ subsistă în profitul său şi îi este
transmisă cu toate accesoriile sale, cu toate
că
este considerată stinsă prin raport cu
creditorul“. (Planiol, II, No. 477; Comp.:
Pothier, Obligations, II, No. 560; Demol
ombe,
XĂVII, No. 305 urm.; Larombiăre, Obliga
tions, Art. 1249, No. 2; Demante et Colme
de Santerre, V, No. 189 bis, ÎI; Aubry t
et
Rau,

ed. 4-a, 1V, $ 321, p. 169 urm.; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 1817; Laurent, XVIII,
No. 1, 2; Huc, VIII, No. 44; Baudry
et
Barde, Obligations, IL, No. 1516:
Josse-

rand, II, No. 876; Alexandresco, VI, p.
588,
590; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu
şi

Al. Băicoianu, ÎI, No. 829).
|
2. Natura întinderii ficţiunii juridice pe
care se bazeaz

ă plata cu subrogaţie, este
că drepturile însăşi ale fostului creditor
trec la creditorul subrogat şi opera
ţiunea
este o transmitere de creanţă,-iar
în rapor-

turile dintre debitorul
tiv,

datoria

este

şi ereditorul

considerată

primi-

stinsă,

(Pothier, Obligations, II, No. 560; 'Demolombe
,
XXVII,

No.

320,

325,

Obligations, Art.
No. 25; Mourlon,
mante

et

Colmet

bis, I, urm.;

521,

texi

de

Aubry

şi nota

326;

Larombiăre,

1249, No. 2, Art, 1250,
II, No. 1353 urm,; De-

2,

Santerre,

et Rau,
p.

169;

V,

No.

ed. 4-a, IV,
Dalloz,

189

$

Rep.,

Obligations, No. 1818; Laurent, XVIII,
No.
5 urm; Huc, VIII, No. 45, 46, 47;
et Barde, Obligations, Il, No. 1518;Baudry
Planiol,

II, No. 507; Alexandresco, VI, p.
591).
3. In subrogaţie, acţiunea care
subrogantului - trece la subrogai aparţinea
cu toate
garanţiile sale: această acțiune
se adaugă,

fără a se confunda,

la acţiunea

personală
a subrogatului
pe
care o avea
pentru
plata făcută şi care consista,
într'o acţiune din mandat, fie după caz, fie
într'o ccţiune

din gestiune de afaceri. (Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1521; Planiol, II,
No.
475; Josserand, II, No. 876; Alexandres
co,
VI, p. 591).

4. Pentru ca subrogajia să-şi
produ
efectele sale, irebueşte ca plata făcută că
de

terț să fie valabilă

prejurările

e lege.

şi

cu

și să fie făcută

formalităţile

(Dalloz,

Rep..

în îm.-

prevăzute

Obligations,

1819; Laurent, XVIII, No. 7).
5. Părţile contractante pot

No.

restrânge efectele subrogajiei, atribuind subro
gatului
numai o parte
din drepturile subrogantului.
(Dalloz,
Rep., Obligations, No. 1821).
6. Subrogaţia are analogie cu
novaţiunea, însă se deosebeşte de novaţ
iunea ope-

rată

prin schimbare

de creditor,

poate avea loc fără consimțimâ deoarece
ntul deitorului şi are de obiect de
a
creditor aceleaşi drepturi şi acţiunda noului
i pe care

le avea vechiul cre itor, pe când
novaţiunea nu poate avea loc fără consi
mţimântul
debitorului

şi ea Stinge dreptu
țiunile pe care le avea vechiul rile şi accreditor substituindu-le o altă plieaţie
şi o altă aciune.
(Duranton, XII,
No. 15; 'Dalloz,
Rep. O lisations, No, 1822;
Alexandresco,
VI, p. 590).
7. Subrogaţia se deosebeşte
de novaţiu-

nea operată, prin schimbarea
deoarece vechiul debitor nu este de debitor,
liberat de
datorie, ci se schimbă numai credit
orul, pe

câud în novaţiune vechiul debito
r este complect liberat, rămânând ca
noul debitor să
“tie indemnizat dacă este
cazul. (Duranton.
XII, No. 115; Dalloz, Râp.,
Obligations, No.
1822; Alexandresco, VI,
p. 590).
8. Subrogaţia se deosebeş
te
deoarece nu se cere consimţi de delegaţie,
mântul pe
torului și acţiunea cred
itorului contra lui
continuă a exista, pe când
în delegaţie este
ncesar consimţimântul
debitorului
“actual.
și acțiunea contra acestui
debitor se stinge.
-(Laromb

iăre, Obligations, Art. 1250
No. 19;
T'roplong, Hypotheques,
I, No. 350; Dalloz,
R&p., Obligations,
VI,

No.

p. 590).

_9. Subrogaţia

Siunea

are multă

de creanţă,

care stinge

1823;

creanța,

Alexandresco.

analogie cu ce-

însă

se

pe

când

Siunii este dobândire
a
natura preţului cesiunii
bândire a creanței care

deosebeşte

de

obiectul

ce-

|

unei creanţe, iar
este prețul de dotrece dela o per-

Codul

civil

soană
XXVII,

met

la
No.

DESPRE

altă
persoană.
(Demolombe,
317, 5î8, 323; Demante et Col-

de Santerre, V, No. 189 bis, VI, VII;

Dalloz, Rep., Obligations, No. 1824; Lauvent, XXVIII, No. 9, 10; Huc, VIII, No. 47:
Baudry et Barde, Obligations, II, 1520, 1521:
Planiol, II, No. 520; Josserand, II, No. 899,

900; Alexandresco, VI, p. 592, 595; C. Hamangiu, |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băico-

ianu, II, No. 841).
|
10. Din aceste diferenţe dintre subrogație şi cesiune de creanță rezultă următoarele consecinţe: o persoană care nu are
capacitaie să vândă o oreanţă, poate să
subroge pe un ierj, în drepturile sale, când
are capacitatea de a primi plata, dând chitanță descărcătoare. (Dalloz, Rep., Obliga-

tions,

No..

Huc,
595),

1825;

VIII,

No.

11. De

Laurent,

51;

XVIII,

Alexandresco,

asemenea,

o persoană

No.

VI,

care

12;

p.

nu

poate primi o cesiune de creanță contra
altei persoane, poate să plătească
pentru
ea, subrogându-se în drepturile creditoru-

lui. Astfel, tutorul

nu poate fi cesionarul

unei creanţe contra minorului, însă poate
obţine o subrogaţie în drepturile creditorului acestuia, chiar convenţional. (Demolombe, XXVII, No. 352; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1825; Laurent, XVIII, No.
12; Huc, VIII, No. 54; Alexandresco, VI,

p. i
122).

Contra:

Duranton,

XII,

-

No.

121,

”

12, Din deosebirile ce există între subro-

gaţie şi cesiune de creanţă, mai rezultă
consecința că, formele subrogaţiei sunt aplicabile cesiunii şi notificarea prevăzută

de art. 1690 c. civ. În.

(1395 c. civ. rom;),

nu-şi găseşte aplicaţiunea la subrogaţie, ci
numai la cesiunea de creanţă. (Demolombe,

XXVII, No. 329; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 187 bis, X; Dalloz, Rp.
Obligations, No. 1827; Suppl., Obligations,
No. 757; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 321,
texi şi nota 21, p. 174; Laurent,

XVIII, No.

15; Huc, VIII, No. 48; Baudry et Barde, O-

bligations, II, No. 1521; Planiol, II, No.
520; Josserand, Il, No. 900; Alexandresco,

VI, p. 594; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 841; Contra:

Art, 1107

PLATĂ

Toullier, VII, No.
vente, Il, No. 237).

toate

13. Cu

127;

acestea,

Duvergier,

De

la

a împie-

pentru

deca pe debitor să plătească fostului creditor, subrogatul trebueşte să-i facă: cunoscut debitorului, prin orice mijloc,
chiar

printr'un act sub semnătură privată, plata
făcută cu subrogaţie, (Aubry et Bau, ed.

4-a, IV, S 321, text şi nota 23, p. 174; Daloz, Rep., Obligations, No. 1827; Laurent,

XĂVIII,

No.

239;

lexandresco,

14. De

VI,

Huc,

XII,

p. 594

No.

text

şi nota

asemenea,

228;

A-

2).

din aceleași deosebiri

rezultă consecinţa că, cesionarul poate cere
dela debitor plata întregei creanţe cedate,
pe când subrogaiul nu poate cere dela deplătit el subroganbitor decât ceea ce a
tului. (Demolombe, XXVII, No. 528; Larombi&re, Obligations, Art. 1250, No. 29;
Demante et Colmei de Santerre, V, No. 189
bis, VIII; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521,
text şi nota 25, p. 174, text şi nota 9%, p.

187; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1828;
Laurent, XVIII, No. 16; Baudry et Barde,

Obligations, II, No. 1521, 1568; Planiol, 1],
No. 511, 520; Josserand, II, No. 900;-Alexandresco, VI, p. 59%; C. Hamangiu, |.
„Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, ÎI, No.
841).
15. Subrogatul va putea însă cere dela

debitor, dobânzile stipulate în favoarea fostului creditor. (Demolombe, XXVII, No.
354; Larombiăre Obligations, Art. 1252, No.
11; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 591, nota

79,

p.

1829).

187;

Dalloz,

Rep.

Obligations,

No.

16. Câte odată este foarte greu în fapt

de distins subrogaţia, de novaţiune, delegațiune şi cesiune, (Dalloz, Râp., Suppl,
Obligations, No. 744).
17. Subrogaţia este de două specii: convenţională şi legală. (Alexandresco, VI, p.
597).

18.

Subrogaţia

convenţională

este aceea

care rezultă din convenţia părţilor; iar subrogaţia legală este aceea care rezultă de
drept din lege. (Alexandresco, VI, p. 597).

19. Subrogaţia judiciară, nu mai

astăzi faţă cu
VI, p. 592).

tăcerea legii.

există

(Alexandresco,

Art. 1107,
— Această subrogațiune este convenţională: Pa
1. Când creditorul primind plata sa dela o altă persoană, dă
acestei persoane drepturile, acţiunile, privilegiile sau ipotecile sale,

în contra

debitorului;

această

subrogațiune.

trebue

să

fie

expresă

și făcută tot într'un timp cu plata;
,
A
„2. Când debitorul se împrumută cu o sumă spre a-şi plăti
datoria și subrogă pe împrumutător în drepturile creditorului. Ca
să fie valabilă această subrogaţiune, trebue să se facă actul de
împrumutare şi chitanța înaintea tribunalului, să se declare în
actul de împrumutare că suma s'a luat pentru a face plata, şi în
chitanță să fie declarat că plata s'a făcut cu banii daţi pentru
aceasta de noul 'creditor. Această subrogațiune se operă fără

77 —

Art.

1107

DESPRE

concursul voinţei
1176,

1182,

creditorului,

1393,

1670,

PLATĂ

(Civ.

1737,

Ş

Codul

178,
2

1093,

şi

5,

1106,

1744;

1108

civil

urm.,

Cod,

com.
298,
322—325, 426; L. p. aut. acţ. 8 urm.;
L. timbr. 33 $1; Civ. Fr. 1250).
*

Text. fr. Ari. 1250. — Cette subrogation
est conventionnelle,
1% Lorsque le ereaneier recevant
son
paiement
d'une _tieree personne la
subroge dans ses droits, actions,
privildges ou hypothăques contre
cette subrogation doit âre exprese
le debiteur:
et fate en mâme
temps que le paiement;
2 Lorsque le debiteur emprunte
une somme ă l'effet de payer sa
et de subroger le prâteur dans
dette,
les droits du erâancier. 1] faut,
subrogation — soit valable, que
pour
que
cette
devant notaires; que dans L'acte l'acte d'emprunt et la, quittance soient pass6s
d'emprunt
il soit declar quc la somme
emprunte pour faire le paieiment,
a 6t6
le paiement a, 6t6 fait des deniers et que dans la quittance il soit declar6 que
fournis î, cet effet par le nouveau
Cette subrogation s'opăre sans
erâancier,
le concours de la volont6 du.
er&ancier.
Bibliografie
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fe
st
epistra

înregistrare

big

479;

Alexandresco,

asupra
p

(Demolombe

arombicre,

convențională

5 53,
E

etc.

L

61, 62.

Sutregate
= 31,

No.

sti$I, „Pot decta imti
ii
>
J
j
.

siune p TOvizorie

80, 86, 96 - 99,

Solemnitate 87.

rogai

II,

598).

titlu
93,
RePetitiune 5, rilor
56, 103,
ezoluţiune
52.

Doctrină,

1, Subrogaţiunea

XXVII, No. 248; Laromb

56
Reluz 13, 14, 72,
94,
emiterea

Subrogaţie

Planiol,

Arţ, 1250, No. 8; Huc, itre, Obligations;
dry et Barde, Obliga VIII, No. 50; Bautions, II, No. 1527;

ileg
54, iu
53, 58, 63,107,
46-39, A 190.

Solidaritate

au

p. 59%).

Chitanţă 30-34, 42- aa, 47, | Plăţi dieteive
3, 34.
Priv

CE

care

No. 746; Laurent, XVII
I, No.
II, No. 479; Alexandresco
, VI,
3. Subrogaţia
poat
e
fi consimţită
de
oric: e | mandatar conven
ţio- nal sau legal al
creditorului,. avâa nd 0,
a face acte de admini putere generală de
straţie. (Demolombe,
21;

9!
Ofert
ă dede plată
94 , ăogreal
plată 72,
95. eâlă

Plată 28—35, 41 —44, 70,75,
Plec parte 70

acei

calitate

Mei 8
| Moștenitor: 61. 62,

Gesiune, 47, 49, 51, 54.

Obligations,

a şi puterea de a primi
plata pentru
creditor, (Demolombe,
Dalloz, Rep., Obligations, XXVI „ No. 547;
No. 1841; Suppl.,
Obligations,

Mandat 2, 3, 10, 11, 17,18,
20, 24, 34,

Nulitate 18, 32, 35, 83—88,

Bsbutect 58,

Rep»

No. 1940; . Josserand, II,
.
lexandresco, sa P. 597, 598; o. Se 889; A
C.
I.No. Ros
Hama
ett
ngiu
i-B
ălă
,
nes
cu
şi Al. Băicoianu, II,
830).
,
*»
.
2. Această, subrogaţie. poat
e fi de ase.menea,
consimțită
de toţi

Obli

No.

II, No.

Cota

bunurilor

XXVII,

Igations,

56;

Baudry

1527;

100

atunci

contra

1250,

et Barde,

Planiol,

consimţită

II,

:
No.

No.

ab-

248; ,
8;

Obli-

479;

de creditor

are
imi
ceea ce
ter
ță
per
soa
nă, o
C
ŞI acţiunile ce le suare
debito
i rului,
â

când

i

creditorul,

i se acuvine dela
rogă în drepturil. eo

în

p.

unui i a

No.

i

Art.

Alexandresco, . VI, p. 598).
ubrogaţia

| 5.

VI,

s
i
ini
zrogafiun
ea: .
-

primind

fără intervenţiun
i
ea
i
dinrenurmă, (Demolombe,
Lau
t, XVIII, No. 20; XXVII,
dreseo, ME p. 598)
. Alexan.
î

Noestula
No.

355;

;.

Pubrogaţia

creditor

se

oferă

78—

în

poate

folosuj

să plătească

fi

oricărei

datoria

consimțită

peroaiit
cu

banii

.

de

care

săi

Codul

însă

civil

cu

DESPRE

condiţie

ca

să fie

străin

de da-

torie şi să plătească în scopul de a libera
pe debitor, iar nu să se libereze pe el însuşi. (Demolombe, XXVII, No. 344; Huc,

VIII, No. 52).
7, Subrogaţia

poate

fi consimţită

profitul celui care plăteşte

în

acelaş

şi în
timp

datoria sa şi a altuia. (Dalloz, R&p., Suppl.,

Obligations, No. 751).
8. Dacă însă codebitorul care face plata,
luase în sarcina sa totalitatea datoriei, el

nu poate beneficia de subrogaţiune. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 752,)

9. Pentru ca subrogațiunea să poată avea loc, trebueşte ca plata să nu se facă
de debitor ci de un terţ; terţul nu e nevoie

să

facă

plata

cu banii

săi

personali,

ci.

poate face plata şi cu bani împrumuiaţi.
(Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1526;
Alexandresco, VI, p. 600).
10. Pentru operarea subrogaţiei terțul
subrogat poate face plata printr'un mandatar care stipulează subrogaţiunea. (De:molombe, XXVII, No. 352, 554; Aubry et
p.
Rau, ed. 4-a, IV, 8 321, text şi nota 5,

169; Dalloz,

Rep., Suppl., Obligations, N,

749; Laurent, XVIII, No. 25; Huc, VIII, No.
57; Alexandresco, VI, p. 599).
11. Dacă mandatarul terţului a stipulat
subrogaţia, fără să fi avut mandat, această stipulaţie se va considera ca o gestiune de afaceri şi subrogaţia va putea

fi validată prin ratificarea expresă sau
tacită a _terțului mandani. (Demolombe,
XAĂVII, No. 554; Laurent, XVIII, No. 3%;

Alexandresco,

VI,

p.

599).

12. Subrogaţia poate fi stipulată în profitul său, de orice persoane care este capabilă de a face o plată pentru comptul
altuia, deoarece această stipulație măreşte
şansele reuşitei sale în recursul ce urmează
să-l facă ulterior. (Demolombe, XXVII, No.
553).

13. Consimţirea

la

creditoruui

subro-

gaţie, constitue o facultate pentru el, deoărece el nu poate fi niciodată silit a acorda subrogaţia. (Demolombe, XXVII. No.
"66, 561; Laurent, XVII, No. 487; Huc, VIII.
N6. 8, 56; Alexandresco, VI, p. 598, text şi
nota 3).

14. Dacă creditorul refuză

titor

subrogaţia

cerută

de el,

terţului plă-

debitorul nu

are decât să se împrumute direct dela cel
de al treilea cu suma necesară pentru fa„cerea plăţii și să plătească pe creditor în
condiţiunile prevăzute de lege, subrogând
pe terţ în dreptul creditorului. (Huc, VIII,

No. 59; Alexandresco, VI, p. 59, nota 5).
15. La subrogaţiunea consimţită de cre-

ditor,

legea nu cere pentru valabilitatea ei,

nici consimţimântul debitorului, nici participarea sa la act. (Demolombe, XXVII,
No. 355; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 190 bis I; Alexandresco, VI, p. 598).

16. Cu toate că prezenţa debitorului la
act nu este necesară pentru valabilitatea
subrogațiunii, totuşi dacă aceasta
subrogaţiunea nu este atinsă de

are loc,
nulitate.

Art. 1107

PLATĂ

(Demolombe, XXVII, No. 555; Demante
Colmet de Sanierre, V, No. 190 bis, D).

et

17. Debitorul poate fi mandatar al terțului subrogat care plăteşte. (Demolombe,

XXVII, No. 560; Larombitre, Obligations,
Art. 1250, No. 7; Dalloz, Râp., Suppl.. Obligations, No. 749; Laurent, XVIII, No. 23;

Alexandresco, VI, p. 600).
18, Dacă însă se dovedeşte că pretinsul
mandat nu există şi în realitate plata a
fost făcută de debitor, subrogaţia va fi
anulată, deoarece este făcută prin fraudă.

(Demolombe, XXVII, No. 360; Dalloz, Rp.,
uppl.,
Obligaiions,
No.
749;
Laurent,

XVIII, No. 25).*
19. Când debiiorul
tutorul

sau

este

plăteşte

care

administratorul

legal

cu

un

titlu oarecare, a bunurilor terţului cu ai
cărui bani face plata, stipulaţia subrogaţiei
este
Art.

valabilă.
1250, No.

(Larombitre,
7).

Obligations,

20. Subrogaţia

este valabilă

dacă

debi-

ter. (Larombiăre,

Obligations,

Art,

1250,

torul
ditor

No.

este considerat că a primit dela cremandat special de a subroga pe un

8).

21. Dacă

cu banii ce

debitorul plăteşte

i sau dat de un ierţ, fără mandat din
partea acestuia, creditorul nu poate subroga
pe acest terţ, în drepturile şi acţiunile sale,
deoarece banii nu au fost predaţi creditorului de către terţ, personal sau prin'mandatar şi în acest caz trebuește de examinat

există

nu

dacă

partea

din

subrogaţiunea

debitorului potrivit dispoziţiunilor art. 1250
paragraful 2
paragraful 2 e civ. îr. (1107
e. civ. rom.). (Demolombe, XXVII, No. 356
urm.; Larombiăre, Obligations, Art. 1950,
No. 7; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 521,
text şi nota 4, p. 169; Dalloz, Rp. Suppl.,
„ Obligations, No. '749).
22. Poirivit dispoziţiunilor art. 1250 e.
civ. fr. (1107 c. civ. rom), subrogaţiunea
consimțită de creditor trebueşte să fie expresă, adică din termenii actului să rezulte
în mod neîndoios intențiunea creditorului
de a subroga pe terțul care plăteşte în
drepturile şi acţiunile sale, (Demolombe,

XX VII, No. 364; Larombiere, Obligations, :
Art. 1250, No. 15; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 190 bis, I; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV,

Obligations,

No.

676, 747;

$ 321, p. 170,

No.

1842;

Laurent,

171; Dailoz,

Râp,,

Obligations,

Suppl.,

No.

XVIII,

24; Huc,

VIII, No. 58; Baudry et Barde, Obligations,

II, No.

Josserand,

1524; Planiol, II, No. 480;

II, No. 889; Alexandreseco, VI, p. 60; C
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. BăiN
coianu, II, No. 830).
23, Pentru ca să existe condiţiunea exprimării în mod expres a subrogaţiunii nu
este necesar să se întrebuinţeze termeni sa-

cramentali,

ci este

deajuns

dacă

menii întrebuinţaţi rezultă în
doios intenţiunea de a subroga

brogat.

(Demolombe,

XXVII,

Larombitre, Obligations,
Demanie et Colmet de

190

his,

II;

Aubry

din ter-

mod neînşi a fi su-

No. 365, 366;

Art. 1250, No. 14;
Santerre, V, No.

et Rau,

ed.

4-a,

IV,

noia

tions,

Baudry

No.

9, p.

1842;

et Barde,

71; Dalloz,

Laurent,

Rep,,

XVIII,

Obligations,

Obliga-

No.

II, No.

24;

Planiol, II, No. 480; Josserand, II, No. 1524;
889;
Alexandresco, VI, p. 601: C. Haman
- Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, giu, |,
II, No.
830),

24. Astfel, constituesc o subro
gaţie expresiunile: „va putea să exercite
drepturile
creditorului“ sau „este pus
în locul creditorului“. (Dalloz,
R€p., Obligations, No.
1842; Alexandresco, VI, p.
601).
25. Tribunalele vor aprecia
și interpreta
în mod
suveran.
termenii
(Dalloz, Râp.. Obligations, No. întrebuințaţi.
1842; Huc,
VIII, No. 58; Alexandresco,
VI, p. 601).
26.
Subrogaţia este expresă,
chiar dacă
creditorul nu a enumerat
drepturile cedate,
fiind deajuns dacă e] a
spus că cedează
drepturile sale
în
general.
XXVII, No. 567; Larombicre, (Demolombe,
Obligations,
Art. 1250, No. 14; Aubry
IV, $ 501, text şi nota 10, et p. Rau, ed, 4-a,
171; Dalloz.
Râp., Obligations, No. 1848;
No. 24; Alexandresco, VI, Laurent, XVIII,
p. 601).
27. La caz de îndoială,
plata făcută de
o terță persoană, se va
consideră ca pură
şi

siriplă,

deoarece

subrogaţia este o excă plaia
cu toate accesoriile ei. (Demo stinge datoria
lombe, XXVII.
No. 364;
Larombi&re,
Obligations,
Art.
1250, No. 13; Laurent, XVIII,
No. 24; Alexand
cepție

la principiul

resco, VI, p. 601, nota
28. Potrivit dispoziţiunilor 1),
art, 1250 S 1
e. civ. fr. (1107 $ 1 e.
civ. rom.), pentru
valabilitatea subrogației,
trebueşte ca ea
să

fie făcută odată cu plata. adică
în acelaș moment cu plata. (Demolombe
No. 368 urm; Larombiere, Obliga . XXVII,
tions, Art.
1250, No. 5; Demante et
t de Santerre, V, No. 190 bis, I]; Colme
Aubry et Rau,
ed. 4-a. IV, S$ 521, text
nota î1, p. 174;
Dalloz, R&p., Obligations, și No.
1843; Su
L.,
Obligations, No. 748:

25;

Huc,

VIII,

No.

Laurent, XVIII, No.
58; Baudry ei Barde,

Obligations, II, No. 1525;
480: Colin et Capitant, II, Planiol, II, No.
II, No. 889: Alexandresco, p. 9; Josserand,"
VI, p. 601; C.

Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă
nescu
coianu, II, No. 830).
are

29. Subrogatia

face

nici

un

efect,

să renască

făcută
deoarece

după
nu

şi Al

Băi-

plată
mai

nu

poate

drepturi care au fost defi-

nitiv stinse prin plată. (De
molombe, XXVII,
0. 568 urm.; Demante
terre, V, No. 190 bis, II:et Colmet de SanAubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 521,
p.
Laurent, XVIII,
No. 25; Huc, VIII, No. 171;
58;
Obligations, II, No. 1525; Baudry et Barde,
Colin et Capitant, II, p. 95: Joss

erand. II. No. 889; Alexandresco, VI, p. 602;
C.
ajeiti-Bălănescu şi Al. Băic Hamangiu, |.
oianu, II, No.
850),
30. Subrogaţia făcută
În aceeaşi zi cu
plata, însă printr'un
act separat de chi„ tanța descărcătoare,
s
valabilă. (Demolombe, XXVII, No.

321; Laurent, XVIII,
No. 29; Huc, VIII,
58; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. No.
1525; Alexandresco, VI,

PLATĂ

p.

Codul

602;

Contra:

Delvincourt,

Toullier, VII, No. 146: Duranton,II, p. 559;
116; Troplong, Hypothăques, |, XII, 'No.
355;
Marcad, Art. 1250, No. 1; Mass6 No.
et Verg6
sur Zachariae, III,
p. 452, nota 5; Dalloz,
R6p., Obligations, N 1845).
31. Subrogaţia este valabilă şi trebu
eşte
considerată ca făcută concomit
ent cu plata,
când o plată anterioară a fost
făcută cu
titlu provizoriu,
subrogatorie,

date

fonduri

nile unui

în ziua

terţ

când

sub rezerta unci chitanţe
sau când anterior au fost pre-

cu

sau

titlu de

depozii

în

însăşi creditorului,

mâi-

până

făcut chita
subroegatorie.. (Domoloms'a
be, XXVII, nța
No.. 372; fa.
rombitre, Obligations, Art. 1250,
No. &:
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV.
nota 15, p. 172: Dalloz, Rep., $ 521, text şi
No. 1845; Suppl, Obligations, Obligations.
VIII, No. 58; Baudry et Barde, No. 748; Huc.
Obligations.
II, No. 1525; Alexandresco,
VI, p. 602).
32. Când din Chitanța subr
ogatorie nu
se poate constata

dacă subrogația a fost
făcută în acelaşi timp cu
plata, subrogaţia
nu jeste valabilă. (Demolom
be, XXVII, No.
575).
33. In cazul când s'au
făcut mai multe
plăți succesive cari au fost
o singură chitanţă redactată constatate prin
în momentul
ultimei
plăţi, subrogaţia consi
ceastă chitari nu are valoa mțită în are decât peniru_ ultima

sumă
plătită.
XXVII, No. 375; Dalloz, R&p.., (Demolombe,
Obligations,
No. 1845; Suppl,, Obligations,
No. 748: Lau.

rent. XVIII, No. 26).
34, Dacă însă plăţile anter
ioare au fost
făcute cu titlu provizoriu
producă efectul numai cândtrebuind să-şi
vor fi fost
complectate prin o chitanţă
definitivă, su.
brogaţia consimțită prin
chitanța dată cu ocazia ultimei Plăţi, este
valabilă pentru
întreaga
sumă

plătită.
Râp.,
Obligations, No. 1845; Suppl (Dalloz,
No. 748; Aubry et Rau, ed. ., Obligations,
4-a,
IV, $ 324,
text şi nota 14, p. 17;
Laurent, XVIII,
No. 26).
35. Nulitatea unei subrogaț
iuni care nu

a fost făcută odată cu
plata este acoperită
faţă de debitor prin
acceptarea sa, (Dalloz, Râp., Obligations,
No. 1846: Laurent,
XVIII, No. 34). :
36. Dovada
subrogaţiei
consimţită
de
creditor este supusă
regulelor de drept
mun. (Demolombe, XXV
co.
II,
No.
377; Demantie et Colmet de
bis II: Dalloz, Rep, Santerre, V, No. 199,

No. 753; Laurent, XVI Suppl., Obligations,
II, No. 27, 28; Huc
VIII, No. 58
,
Bau
dios, II, No. 1528;dry et Barde, ObligaAlexandreseo, VI,
p.
37.. Pentru
existenţa
subrogaţiunii
materie comercială
în
admisibile toate mijşiloaîn cazurile când sunt
cel
e
de
dovadă, nu
este necesară re
aciarea unui act
(Demolombe,
scris.
XXVII, No. 573;
Aubry et
au, ed. 4-a, IV, $ 521,
text şi nota 16,
Uz: Huc, JUL, No.
58; Baudry et Bar p.
Iganions,
de,
I,
No. 587, not
;
dresco, VI,
-

p. 605).

*

civil

ad

Alexan-

ari

$ 521,

DESPRE

oo

Art. 1107

Codul

civil

DESPRE

38. În
materie
civilă,
subrogațiunea
poate fi dovedită prin martori când suma

o excepjie personală subrogaţiunii, când ei
pot să discute sinceritatea actului care nu

este mai mieă de 150 lei sau când există
un începuț de dovadă
scrisă,
(Laurent,
VIII, No. 27; Huc, VIII, No. 58; Alexan-

vesco, VI, p. 603).
39. Subrogaţia poate fi dovedită

are

02).

-

Alexandresco,

VI, p.

41. Plata şi subrogaţia pot rezulta, după

o părere, din acte deosebite, fiind deajuns
dacă ele sunt făcute simultan, deoarece
art. 1250 $ 1 c.civ, fr. (1107 Ș e. civ. rom),
nu impune o formă particulară pentru dovedirea . simultaneităţii. (Larombiăre, Obli-

gations,

Art.

1250,

No.

6;

Dalloz,

Rep.

Suppl..
_Obligations,
No.
754;
Laurent,
XVIII, No. 29; Huc, VIII, No. 58; Alexan-

dresco, VI, p. 602).

42, După altă părere, actul de subrogaţie
redactat separat de chitanța descărcătoare
este considerat faţă de terjele persoane ca

un contra-înscris, care nu le poate fi opus,

chiar

dacă

ar

avea

aceeaşi

dată,

(Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text şi nota 15,
p. 172).
43. După

a treia părere, actul de subro-

gaţie redactat separai nu

este în mod

ne-

cesar nul, însă terții pot pretinde că nu a
fost făcut simultan cu chitanţa descărcătoare. (Demolombe, XXVII, No. 369 urm.).

44. Chiar în cazurile când chitan a descărcătoare cuprinde subrogaţia, debitorul

poate

dovedi

conform

dreptului

comun

că

cele donă operaţiuni nu au fost simultane.

(Demolombe, XXVII, No. 582; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV. $ 521, texi şi notele 17, 18,
19, p. î72, 175; Laurent, XVIII, No. 55).

45, Când plata cu subrogaţie este constaiată printrun act sub semnătură privată, s'a pus întrebarea dacă pentru 0po-:
zabilitatea lui trebueşte ca el să fi dobândit data certă. In această împrejurare irebueşte de făcut o distincţiune: dacă actul
este opus debitorului, moştenitorilor
succesorilor săi universali, ei nu au

sau
nici

oarece

ei nu

pot să

scoată

din

acest

găsesc aplicaţiunea.
No. 378, 379; Aubry

Codul

civil adnotat. —

VIII

—

485).
pune

(Demolombe, XXVII,
et Rau. ed. d-a. IV, $

4'7. Când plata cu subrogaţie este opusă
unei terţe persoane cum ar fi cesionarul
creanjei, unei persoane subrogată posterior,
ete. după o părere, chitanța subrogatorie

ca orice chitanjă

dacă

-

XXVII,

nu

No.

are

îi va fi opozabilă

dată

380,

certă.

chiar

(Demolombe,

581; Larombiere,

Obliga-

tions, Art. 1250, No. 36;
Dalloz,
Rep.,
Suppl., Obligations, No. 756).
48. După altă părere, chitanţa subrogatorie se deosebeşte de chitanțele obişnuite
şi pentru a fi opozabilă terţelor persoane
sa” trebui să aibă dată certă. (Aubry ei
Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text şi nota 8, p.
ici; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1853;

Suppl.,
_Obligations, No.
756;
Laurent,
XVI “No, 33; Huc, VIII. No. 58; Baudry
et Barde, Obligations, 11, No. 1528: Planiol,
- IL, No, 485; Josserand. Il. No. 890; Alexandresco, VI, p. 6%; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu

şi

$50).

Al.

Băicoianu,

II,

No.

49, Pentru a se deosebi subrogaţia con. venţională consimțită de creditor de cesiunea de creanjă, se va cerceta fondul actului iar nu numai termenii lui, (Demolombe, XXVII, No. 585; Demante et Colmet
de Sanierre, V, No. 189 bis, XII: Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text şi nota. 35,
p. 175; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations,
No. 745; Laurent, XVIII, AT 18).
50. Subrogaţia
consimţită
de creditor
este asimilată cu cesiunea de creanță în
ceea ce priveşte taxele de înregistrare. (Demolombe, XĂVII, No. 586; Dalloz, Rep.
Enregistrement, No. 1858).

51. Subrogaţia

expresă

aduce

cesiunea

tuturor drepturilor creditorului, fără să fie
necesar ca creditorul să declare că subrogă
pe subrogat în toate drepturile sale. acţiunile, privilegiile şi ipoiecile, fiind deajuns

dacă

el

arată

că cedează

în general. (Dalloz, Râp.,
„1848; Suppl., Obligations,

drepturile

sale

Obligations,
No. 750).

No.

52. Subrogajia convenţională cu toate că
să fie expresă,

însă nu

trebueşte

toate drepturile cedate.

Astfel,

ea cuprinde şi acţiunea rezolutorie a vânzătorului, fără o enunţare specială în con-

act

vențiune.

Aubry

de creditorui subrogant, sau “faţă de terţul
subrogat, afară de cazul când au de opus
—

No.

521, text şi nota 16, p. 172; Laurent, XVIII,
No. 33).

să enumere

decât numai Movada
lăţii şi să înlăture
dovada subrogației şi dacă datoria subsistă
le este indiferent dacă sunt obligaţi faţă

31235,

XXVII,

în materie comercială, unde dispoziţiunile
art. 1328 e. civ, fr. (1182 c. civ. rom.). nu-şi

irebueşte

un interes să opuc lipsă de dată certă de-

(Demolombe,

gations, II. No. 159%; Planiol, IL. No
46. Această chestiune nu se poate

Santerre, V, No. 190 bis, II; Aubry et Rau,

II, No.- 481;

certă,

No. 1852; Suppl., Obligations, No. 755; Laurent, XVIII, No. 52; Baudry et Barde, Obli-

neral, în toate cazurile prin mărturisire şi
jurământ.
(Demolombe, XXVII, No. 377;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
190 bis, II; Laurent, XVIII, No. 27: Hue,
VIII, No. 58; Alexandresco, VI, p. 605),
40. Spre deosebire de subrogaţia
consimțită de debitor, subrogația consimțită
de creditor în favoarea terțului care îi plătește, poate rezulta dinir'un act sub semnătură privată, nefiind necesar un act autentic. (Demolombe, XXVII, No. 376; Mourlon. II, No. 1566; Demante et Colmet de

Luaniol,

dată

579; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 521, texi
şi nota 7, p. 170; Dalloz, Rep., Obligations,

în ge-

ed. 4-a, IV, $ 321, text şi nota 6, p. 170;
Laurent, XVIII, No. 30; Huc, VIII, No. 58;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1525;

Art. 1107

PLATĂ

(Demolombe,

ei Rau,

ed.

4-a,

XXVII,
IV.

$

No.

504.

64;

text

şi

nota 75. p. 186; Laurent. XVIII, No. 111).
53. De asemenea. cuprinde privilegiul

81

.-

6

Art.

1107

DESPRE

PLATĂ

vânzătorului şi al arhitectului sau antreprenorului. (Demolombe, XĂVII, No. 388).
54. In caz de subrogaţie consimţită de
creditor în condiţiunile prevăzute de art.
1250 $ 1 ce. civ. fr. (1107 $ 1 c. civ. rom.),
după o părere, subrogatul are acţiune în
garanţie
contra
subrogantului, deoarece
subrogaţia în acest caz este asimilată cu
cesiunea
de creanţă.
(Toullier, VII, No.

ficiu de inventar. (Demolombe, XXVII, No.
597; Larombiăre, Obligations, Art. 1250, No.
68; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text

şi nota 30, p. 176; Dalloz, Rep., Obligations,

No. 1868; Suppl., Obligations, No. 759; Huc,

VIII, No. 60; Alexandresco,

55. După

altă

părere,

dominantă,

gations, No. 1858: Suppl.,
758; Laurent, XVIII, No.

6. Chestiunea

Obligations,
14).

No.

admiterii acţiunii

în garanţie sau a acțiunii în repetiţiune prezintă
un mare interes, deoarece prima dă dreptul
icideauna la plata dobânzilor şi cheltuelilor făcute, pe când cea de a doua
nu dă

dreptul

la aceste

brogantul

Rep.

a

restituiri decât

fost

Suppl.,

de

rea

Obligations,

credinţă.

No.

dacă

758).

su-

(Dalloz,

57.
Chiar în cazul când sar admite că
subrogatul are acţiune în garanţie
contra
subrogantului, această garanție nu
priveşte
-decât existenţa însăşi a creanţei,
„ și valabilitatea subrogaţiunii. (Dalloz, iar nu
Râp.,
Obligations, No. 1859: Suppl.. Obligatio
ns,
No. 758).

58. Creditorul

poate pune
apreciate de

tanței

când consimte subrogaţia

oarecari
iribunale

subrogatorii.

limite, cari vor fi
după termenii chi-

(Demolombe, XXVII,
No. 387, 646; Aubry_ et Rau,
ed. 4-a, IV,
5 321, p. 170, 187; Dalloz, Rep.,
Obligations,
1984;

Alxandresco, VI, p. 601).
creditorul care consimte subrogaţia, poate so acorde
numai pentru
privilegii şi ipoteci şi so
refuze pentru fiCJusiunea alipită creanţei,
(Demolombe,
XVII, No. 387; Aubry et
Rau, ed. 4-a,
IV, $ 521, p. 170: Baudry
et Barde, Obli-

II, No.

lexandresco,

60. Dreptul

1529; Planiol,

VI, p. 601).

II, No.

p. 607. 608).
63. Creditorul privilegiat sau ipotecar
care împrumută o sumă de bani pentru
a plăti pe un alt creditor privilegiat
sau

ipotecar

care

îi este preferabil,

poate

su-

broga pe împrumutător în dreptul în
care
este subrogat în mod legal în virtutea
plăţii”
făcute. (Demolombe, XXVII. No. 578;
Au-

bry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 521, texi şi nota
51, p. 176; Dalloz, Rep. Su pl. Obligati
ons,

No. 759; Alexandresco, ve p. 608).
64. Cumpărătorul unui imobil, care
tractează un împrumut peniru a plăti conprețul său de cumpărare creditorilor
le ește ipotecat imobilui cumpărat, cărora
după
o părere, este subrogat legal în
drepturile
lor şi este învestit cu un drept
de preferinţă contra vânzătoriului şi contra
creditorilor posteriori, deoarece e]
este obligat
personal nu numai faţă de
vânzător
şi obligat ipotecar faţă de creditori , ci
i care
şi-au înscris ipoteca lor: prin
urmare, dacă
cumpărătorul plăteşte cu bani
taţi, el poate transmite împrumu împrumutătorului
eneficiul . subrogaţiunii.
(Demolombe,
XXVII,

p. 608).

altă părere,

cumpărătorul

nu
poate subroga pe împrumutător
decât în
drepturile vânzătorului, care
este singurul
adevărat creditor al prețului
şi subrogaţia
nu poate

No. 1868; Suppl., Obigations,
No. 759;
Josserand, II, No. 89; Alexandresco,
VI.
p. 604; C. Hamangiu, |. Rose
tti-Bălănescu '
și Al. Băicoianu,
ÎL, No. 851).

—

VI, p. 607, 608).

din

există în profitul său. (Demolombe. XXVII,
No. 597; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 321,
text şi nota 30, p. 176: Dalloz, Rep., Suppl.,
Obligations, No. 759; Laurent, XVIII, No.
41; Huc, VIII, No. 60: Alexandresco, VI,

65. După

de a consimţi o subrogaţie
potrivit

61. Dreptul de a cons
imţi o subrogaţie
aparține nu numai debi
torului
i
CI ȘI Oricărei persoane
unul din cazurile subrog care se găseşte în
aţi
unii legale, pre.
văzută de art,
i
rom.) fiind ţinută
i
la
având interes s*0 plă
tească, cum sunț.:
fi-

una

împrumutaţi,
ea poate transmite împrumutătorului, beneficiul subrogaţiei legale care

VI,

482;

aparține,
dispoziţiunilor art. 1250
Sac. civ. fr. (1107 $2 e.
bitorului principal. (Dalloz,civ. rom.) şi deRep., Obligations,

când

datoria

No. 401, 40%; Larombitre, Obligations, Art. 1252, No. 59; Troplong
, Hypotheques, I, No. 234; Aubry et
Rau, ed. 4-a,
IV, 8 521, text şi nota 32,
p. 176: Dalloz,
Rep. Suppl., Obligations,
No, 760; Laurent, XVIII, No. 4; Huc, VIII,
No. 61, 6;
Alexandresco,

59. Astfel,

gations,

cazul

aceste percu banii săi, „ea eşte
de drept subrogată în drepturile şi acţiunile creditorului, iar când plăteşte cu banii

su-

Art. 1250, No. 27;'Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 189 bis, IX; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 521, text şi notele 24, 25, p
124, 175, nota 88, p. 190; Dalloz, Rep., Obli-

No.

62. In

soane plăteşte

1857).

brogatul nu are acţiune în garanţie ontra
subrogantului, ci are numai acţiunea în
repetiţiune în cazul când creanța în care
a fost subrogat nu există, (Demolombe,
XAVII, No. 530: Larombiăre, Obligations,

civil

dejusorul, codebitorul solidar, terțul detenior al unui imobil ipotecat, sau moştenitorul care a acceptat succesiunea sub bene-

164; Duvergier, Vente, No. 287; Duranton,
XII, No. 158; Dalloz, Re€p., Obligations,

No.

Codul

vătăma pe vânzător nici
pe creditorii posteriori neplătiţi,
care potrivit dispoziţiunilor ari. 1952 e,
civ. fr. (1109 ce. civ,
vom.), au un drept de preferinţ
ă. (Merlin,

Repertoire, Subrogation
de personne, section 11, $ s, No. 7; Delvinco
urt, Il,
p. 565;
Toullier, VII, No. 171;
Duranton, X T, No.
189; Poni, Privileges et
hypothegques, No.
225; Dalloz, Rep. Suppl., Obligati
ons, No.
).
66. Debitorul
care este obligat numai

pentru o parte din datorie,
fără solidaritate
sau indivizibilitate, nu poate
subroga pe

89 —

Codul

civil

DESPRE

împrumutător

părții

decât

până

sale în obligaţie.

ligations,

1869).

No.

la

(Dalloz,

concurenţa

R&p.,

O-

67. Debitorul care face subrogaţia, trebueşte să fie capabil de a face un împrumut. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1872;
3).

VI, p. 604, nota

Alexandresco,

pre-

subrogațiunii

existența

68. Pentru

văzută de art. 1250 $ 2 c. civ. fr. (1107
8 2 c. civ. rom), trebueşte, după o părere,

ca să se îi făcut un împrumut şi subrogaţia
nu poate avea loc dacă banii au fost daţi

debitorului cu alt titlu decât acel de îm.
prumut.
(Dalloz, Rp,
Obligations, No.
1866; Laurent, XVIII, No. 39).
69. După a doua părere, subrogaţia va
avea loc chiar când banii au fost daţi cu
alt titlu decât acel de împrumut, cum ar
fi în cazul când ei au fost daţi cu titlu

de

dotă,

cu stipulaţia

că ei vor

et Rau,

ed. 4-a, IV,

I. Rosetti-Bălănescu

şi Al.

831).

No.

72. Subrogaţia consimţită

de

debitor o-

perează chiar contra voinții creditorului,
care dacă refuză să semneze chitanţa în
care se menţionează de origina banilor cu

care

tul

suma

s'a

făcut

plaia,

să-i

facă

ofertă

datorită.

debitorul

(Dalloz,

reală,

are

drep-

consemnând

R6p.,

Obligations,

No. 1888; Suppl., Obligations, No. 769; Huc,

VIII, No. 65; Planiol, II, No. 489; Alexan-

dresco,

VI, p. 610, nota

5).

73. Pentru valabilitatea subrogaţiei con-

59, p,

179;

Dalloz,

Rep.,

Obligations,

XVIII,

No.

46;

Huc,

VIII,

No.

63;

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1534;

i aniol

II,

No.

488;

Alexandresco,

10).

VI,

p.

76. Potrivit dispoziţiunilor art. 1250 $ 2
e. civ, fr. (1107 $ 2 e. civ. rom), pentru
valabilitatea subrogaţiei consimţită de debitor, trebueşie ca în actul de împrumut să
se declare că suma a iost împrumutată
pen-

tzu

plata

datoriei.

(Demolombe,

XXVII,

No. 405; Larombiăre, Obligations, Art. 1250,
No. 71; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1882;

Suppl., _ Obligaţions,
No. 767;
Laurent,
XVIII, No. 47; Huc, VIII, No. 63; Baudry

de debitor o-

II,

nota 1; Contra: Alexandresco, VI, p. 611,
text şi nota 1, 612).
75. Pentru valabilitatea subrogaţiei, le.
gea nu cere ca actul de împrumut și plata
să fie constatate prin două acte separate,
ci ele pot fi făcute prin acelaşi act. (Demolombe, XXVII, No. 428; Larombiăre, Obligations, Art. 1950, No. 77; Demante et

rent,

8 521, text şi

Băicoianu,

Obligations,_No. 765: Huc, VIII, No. 6;
Baudry et Barde, Obligations, II, p. 590,

No. 1873; Suppl., Obligations, No. 762; Lau-

nota 29, p. 176; Huc, VIII, No. 60; Alexandresco, VI, p. 607).
70. Dacă plata a fost parţială, subrogațiunea va avea loc
până la concurența
plăţii făcute. (Laurent, XVIII, No. 40; Huc,
VIIL, No. 60; Alexandresco,
VI,
p. 607,
nota 1).

71. Subrogaţia consimţiiă

1107

litatea subrogaţiei, nu este necesar ca procura să fie autentică, (Dalloz, Rep., Suppl.

nota

fi între-

perează fără concursul voinţei creditorului.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1862; Alexandresco, VI, p. 607, 610; C. Hamangiu,

Art.

Colmet de Santerre, V, No. 191 bis, XI;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 324, text și

buinţați la plata unor datorii şi sub condițiunea subrogaţiei în
profitul femeiei dotale. (Demolombe, XXVII, No.
59,
39%:

Aubry

PLATĂ |

et

Barde,

Obligations,

niol II, No.

Alexandresco,
giu,
II,

486;

No.

VI, p. 609, 610;

|. Rosetti-Bălănescu
No.

Il,

Josserand,

1532;

Pla-

II, No. 89;

și Al.

854).

C. Haman-

Băicoianu,

77. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă declaraţia a fost făcută conform cerinţelor legii. (Dalloz, Rep., Suppl.,

Obligations, No. 767).
78, Declaraţia poate
împrumutat,
distincţiune,

fi

făcută

fie

de

fie de împrumutător,
fără
deoarece
legea nu prevede

declaraţia.
să facă
cine
XĂVII, No. 410: Larombiăre,

(Demolombe,
Obligations,

Art. 1250, No. 71; Laurent, XVIII, No. 49;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1535:
Alexandresco, VI, p. 609, text şi nota 5).
79. In actul de împrumut va trebui să
se arate neapărat datoria ce va trebui să
se plătească cu bani împrumutaţi. (Demo-

simțită de debitor, trebuește, potrivit dispoziţiunilor art. 1250 $ 2 e. civ. fr. (1107
$ 2 c. civ. rom), ca actul de împrumut şi
chitanţa să fie făcute în formă autentică;

lombe, XXVII, No. 409: Aubry et Rau. ed.
4-a, IV, $ 521, p. 178; Dalloz, Râp.. Obli-

tură

gations, No. 1883; Laurent, XVIII, No. 47;
Huc, VIII, No. 68; Josserand, ÎI, No. 89%;

dacă ele ar [i făcute prin acte sub semnăprivată,

chiar

cu

dată

certă,

subro-

gaţia nu operează. (Demolombe, XXVII,
No. 405 urm.; Larombitre, Obligations, Art.
1250, No. 70; Demante et Colmet de San-

Alexandresco, VI, p. 609, 610; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,
IT, No. 531).
80. Lipsa declaraţiei nu poate fi repa-

$_521,

posterior

tezre, V, No. 191 bis, V, VI, VII; Mourlon,
II, No. 1568; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,

No.

p.

178;

1873;

Dalloz,

Suppl.,

Rep.,

Obligations,

Obligations,
No.

76;

Laurent, XVIII, No. 43; Huc, VIII, No. 6;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1532;

Planiol,

II,

No.

486;

895;

Alexandresco,

giu,

I. Rosetti-Bălănescu

ÎL, No. 831).

Josserand,

VI, p. 609;

şi Al.

|

II, No.

C. Haman-

Băicoianu,

74. In cazul când debitorul este reprezentat printr'un mandatar, pentru valabi-

—

rată,

în

Rsp.,

Obligations,

prejudiciul

facerii

terţilor,

printrun

împrumutului.

No. 1882).

act

(Dalloz,

91. Această omisiune nu poate fi supleată prin declaraţia de origina banilor făcută în chitanţă. (Demolombe, XXVII, No.
408; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 321, text
şi nota 55, p. 178; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 1882; Huc, VIII, No. 63; Laurent, XVIII,
No. 50, 51).
82. Potrivit dispozițiunilor art. 1250 $ 2

83——

Art.

DESPRE

1107

ce, civ. în. (î107 $ 2 cc. civ. rom.-), pentru
valabilitatea subrogaţiei consimţită de debitor, trebueşte ca în chitanţă să se declare
că plata a fost făcută cu bani împrumutaţi
în acest scop. (Dalloz, R&p., Obligations,

Suppl.

188;

No.

Obligations,

768:

No.

II, No. 89%; Alexandresco, VI,
Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu

Josserand,
p. 610; C.

şi Al. Băicoianu,

Lu

831).

ÎI, No.

83. Această declaraţie trebuește făcută
în însăşi corpul chitanţei, sub pedeapsă de
(Demoiombe,
411;
No.
XXVII,
nulitate.

Larombitre,
Dalloz,

Obligations, Art. 1250, No. 72;

R6p..

Obligations,

No.

Huc,

1885;

VIII, No. 63; Josserand, [l, No. 893; Alexandresco, VI, p. 610; C. Hamangiu, |.
Rosetti-Bălănescu

854).

Băicoianu,

şi Al,

ÎI, No.

84. Dacă această declaraţie s'ar face nu
în corpul chitanţei ce s'a liberat, ci prinirun act separat, ea nu produce nici un
efect în privinţa subrogaţiei. (Demolombe,

XXVII, No. 411, 434; Larombitre, Obligations, Art. 1250, No. 71; Dalloz. R6p., O-

Codul

PLATĂ

civil

Comp.: Toullier, VII, No. 129; Baudry et

Barde. Obligations, II, No. 1558).
9]. De câte ori subrogaţia a fost regulat făcută prin îndeplinirea tuturor formalităţilor prescrise de lege, ca
poate fi distrusă sau micşorată

creditor, nici de debitor.
65;

Alexandresco,

VI,

(Huc,

p.

615).

nu mai
nici de

VIII, No.

92, In cazul când toate condițiunile pre-

văzute de art. 1250 $ 2 ce. civ. îr. (1107
$ 9, ce. civ. rom.), sunt reunite, subrogaţia
are loc de drept, lără să fie nevoie de o

declaraţie
No.

415;

expresă.

Aubry

(Demolombe,

et Rau,

ed. 4-a,

XXVII,

IV,

$ 521,

Huc,

VIII,

text şi nota 57, p. 179; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1891; Suppl., Obligations, No.
770;

Laurent,

XVIII,

No.

52;

No. 65; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1535; Planiol, II, No. 488; Alexandresco,

VL p. 610, 611).
93.

Imprumutatorul

buește să ceară

dela

|

are dreptul

şi tre:

creditor, în momentul

facerii chitanţei, remiterea titlurilor, cu
toate că această remitere nu este indispensabilă peniru
complectarea transmiterii

blisations, No. 1885; Suppl- Obligations,
No. 44, 50; Huc,
creanţei.
(Demolombe,
XXVII.- No.
43%;
No. 7685; Laurent, XVIII,
VIII, No. 65; Alexandrsco, VI, p. 610).
Dalloz, Râp.. Obligations, No. 1895),
85. Declaraţia făcută în josul sau pe
94. Subrogaţia prin consimţimântul de- verso chitanjei nu produce nici un efect,
bitorului, se operează fără concursul voindeoarece a avut loc după stingerea daței creditorului şi dacă el refuză să scrie
toriei. (Larombitre, Obligations, Art. 1250,
în chitanţă declarația prescrisă de lege,
No. 72; Dalloz, R&p., Obligations, No. 1885).
debitorul poate să-i facă oferta reală, con86. Subrogaţia nu poate avea loc decât
semnând suma. (Demolombe, XXVII, No.
dacă chitanţa care cuprinde declaraţia a
412, 429; Larombiere, Obligations, Art. 1250,
fost dată în momentul plăţii, deoarece dacă - No. 73; Demante et Colmet de Saniterre,
este dată
posterior, a fost dată întrun moV, No. 191 bis, XIII; Aubry et Rau, ed.
ment când creanţa era stinsă. (Dalloz, Rep.,
4-a, IV, $ 321, text şi nota 42, p. 180: DalObligations, No. 1887).
|
loz, Rep., Obligations, No. 1888; Suppl.

87. Subrogaţia

este

un

contract

consimţită

solemn,

de

debitor

deoarece

condi-

țiunile prevăzute de ari. 1250 $ 2 c. civ. fr.

(1107 $ 2 ce. civ. rom.), sunt substanţiale şi
dacă ele nu se găsesc întrunite nu există
subrogaţie.
(Demolombe, XXVII, No. 451,
453; Alexandresco, VI, p. 615).

88. Când
zute de art.

una din condiţiunile prevă1250 $ 2 e. civ. îr. (1107 $2

e, civ. rom.), lipseşte, subrogaţia este nulă
și nu poate [i nici ratificată, nici confirmată. (Demolombe, XXVII, No. 454; La-

rombiere,

Obligations,

Art.

Laurent, XVIII, No. 44; Huc,
Alexandresco, VI, p. 615).

89. Condiţiunile

prevăzute

1250,

No.

VIII,

de

No.

art.

69;
65:

1250

2 c. civ. fr. (1107 $ 2 e. civ. rom.), sunt
cerute pentru subrogaţie, nu numai în materie civilă, ci şi in materie - comercială.

(Baudry ei Barde, Obligations, II, No. 1539;
Alexandresco, VI, p. 615).
90. Condiţiunile de formă prevăzuie de

Obligations,

No.

769; Laurent,

XVIII,

No.

59; Huc, VIII, No. 63; Baudry
et Barde,
Obligations,
II, No. 1540; Alexandresco,

VI, p. 610).
95, |n acest

caz,

oferta

reală

poate

fi

făcută creditorului, chiar de către împrumutătorul
banilor.
(Demolombe,
XXVII,
No. 430; Aubry et Rau, ed. 4-a, [V, Ş 321,

texi şi nota

45, p. 180;

Baudry

et Barde,

Obligations, II, p. 595, nota 3).
90. Actul: autentic de împrumut

tanța prevăzute

de art. 1250

şi chi-

$ 2 ce. civ. fr.

(1107 $ 2 c. civ. romi), după
o părere,
trebuese dresate chiar în momentul
îm.
prumutului şi plăţii, deoarece legiuitorul

a voit să impiedece stabilirea unei subrogaţii care nu a fost convenită în momentul

împrumutului

bilă prin
et Verge

sau

o plată
sur

care

pură

Zachariae,

a

devenit

şi simplă.
ÎN],

$ 563,

imposi-

(Masse
p. 454,

Aubry et Rau, cd. d-a, IV, $ 521, text și

nota 54, No.
p.
178;
Dalloz, Rep.,
Suppl. Obh 1gations,
763).
p.. Suppl.,

ari. 1250 $ 2 e. civ. în. (1107 $2 ce. civ.
rom.), sunt prescrise pentru
terţele persoane, pentru a preveni fraudele pe care

97. După altă părere, dominantă, nu
esie necesar ca actele destinate a constata

diciul
terjelor
persoane.
(Demolombe,
XAVII, No. 405; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 521, text şi nota 54, p. 178; Josserand,

legea nu cere aceasta. (Demolombe,

ar putea să le comită debitorul în
II,

No.

894;

Alexandresco,

VI,

preju-

p.

66;

—

imprumutul şi plata să fie autentificate
în
Chiar momentul
efectuării
lor,
deoarece

XXVII,

No. 425: Larombiăre, Obligations, Art, 4250,
No.

78; Demante et Colmet
Santerre, V,
No. 191 bis, IX: Dalloz, Râp.,de Suppl.,
Obli-

84 —

Codul

civil

DESPRE

eations, No. 764; Laurent,
Huc, VIII, No. 64; Baudry
gations, Ii, No. 1536).

98. Imprumutul

nu

gations,

făcute simultan, deoarece art. 1250 $ 2 c.
civ. în. (1107 $ 2 c. civ. rom.), nu cere aceasta, ci prevede două acte separate şi
nu cere ca pentru constatarea lor să se
dreseze un singur act. (Demolombe, XĂVII,
No. 425 urm.; Larombiere, Obligations, Art.
179; Dal-

loz, Râp., Obligations, No. 1876; Suppl.,
Obligations, No. 766; Laurent, XVIII, Ne.
56;
Huc, VIII, No. 64; Alexandresco, VI,

p. 615).

99. In orice caz este prudent a nu se
scurge un interval prea mare între împrumut şi plată pentru a nu face suspectă declarația asupra
originii banilor. (Demolombe, XXVII, No. 425; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 524, ext şi nota 41, p. 190; Dalloz. Râp., Obligations, No. 1877: Suppl,,

drepturilor

XXVII,

No.

457; Dalloz,

R€p.,

lexandresco,

2, Când un act de vânzare este cesionat

iar obiectul

In folosul

lămurit
din

3. In folosul

acelui,

care,

care,

şi cesionarul

era

(C. Apel

19 Maiu

se îace
fiind el

preferinţă;

creditorilor căror acest imobil

că

şi garanţii.

care,

aceluia

cesionat îl formează

drepturile

şi garanţiile pe care le avea cedentul, este

VI, p. 615).

creditor ce are

2.

1927)

42/1926).

Art. 1108. — Subrogaţiunea
altui

la

ceasta de noul creditor. (C. Apel București,
s. TIL, 159 din 19 Maiu 1926, Curier Jud.

772; A-

1. In folosul aceluia

1924 până

că plata s'a făcut cu banii daţi pentru a-

Obligations,

No.

dela

1, Subrogaţiunea
convenţională
există
atunci când debitorul împrumutându-se cu
o sumă spre a-şi plăti
datoria şi făcând
actul de împrumutare şi chitanța înaintea
tribunalului, declară în act că suma sa
luat pentru a se face plata, iar în chitanță

(Demolombe,

1897; Suppl., Obligations,

privilegiilor

Jurisprudenţă
(Continuare

ed. 4-a, [V, $ 521, p. 179, 180; Laurent,
XVIII, No. 56; Huc, VIII, No. 64; Alexandresco, VI, p. 614).
102. Subrogaţia consimțită de debitor,
are aproape aceleaşi efecte ca şi subrogaţia
consimţită de creditor; creanța în care e
subrogat. împrumutătorul esie aceeaşi pe

No.

bunătatea

VI, p. 615).

424; Troplong,
Aubry et Rau,

creditor.

de

bitorul car a plătit şi împrumutăţorul au
contra creditorului care a primii plata, numai acţiunea în repetițiune. (Dalloz, Rep,
Obligations, No. 1897; Larombitre, Obligations, Art. 1250, No. 91;
Alexandresco,

Împrumutați şi prin urmare, dacă subrogaţia trebueşte să fiec admisă sau respinsă.

fostul

sau

108. Dacă se dovedeşte că nu există
datorie sau că datoria era mai mică, de-

XVIII, No.

jurări, dacă plata s'a făcut sau nu cu banii

o avea

No.

1897).

101. In caz când trece un timp mai
lung sau mai scurt între împrumut şi
plată, tribunalele vor decide, după împre-

care

Obligations,

şi ipotecilor. (Dalloz, Rep., Obligations, No.

p. 180; iDalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 765; Alexandreseo, VI p. 614).

No.
252;

Suppl.,

tor, creditorul nu este garant de existenţa

100. Terţii vor putea dovedi frauda, în
acest caz, prin orice mijloc de probă. (Demolombe, XXVII, No. 425; Demante et Colmet de Santerre, V„ No. 191 bis, X; Aubry
ei Rau, ed. 4-a, IV, Ş$ 521, texi şi nota 4i.

(Demolombe, XXVII,
Hypothegques, I, No.

1899;

chiar contra terțului debitor al imobilului
ipotecat. (Demolombe, XĂVII, No. 439).
105. Subrogaţia
conferă,
în
general,
împrumutătorului aceleaşi drepturi pe care
le avea creditorul subrogat,
însă aceste
drepturi pot fi mai mici, însă în nici-un
caz nu pot fi mai mari. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 1899).
106. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, interpretând termenii chitanţei, care
este întinderea efectelor subrogaţiei.
- (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1984;
Suppl., Obligaiions, No. 831).
107. In subrogaţia consimţită de debi-

1250, No. 84; Demante ei Colmet de Santerre, V, No. 191 bis, X; Aubry et Rau, ed.

Obligations, No. 765; Laurent,
57; Alexandresco, VI, p. 614).

No.

772; Alexandresco, vE p. 615).
104. Creanţa produce toate efectele sale

trebuesc

1-a, LV, $ 321, text şi nota 40,-p.

1108

103. Creanţa trece la împrumutător cu
toate accesoriile sale. (Dalloz, Râp., Obli-

XVIII, No. 55:
et Barde, Obli-

şi plata

Art.

PLATĂ

are acele

Bucureşti,

1926, Curier

Jud.

drepturi

s. Îl, 159

42/1926).

de drept:
însuși creditor,

plăteşte

un imobil,

plăteşte

dobândind
ipotecat;

fiind

obligat

1799;

Pr.

cu

sau

alţii

pentru

|
alţii la plata datoriei, are interes de a o desface;
starea sa
din
plătit
a
care
beneficiar,
4. În folosul eredelui
1670,
1093,
1053,
778,
713.
urm.,
datoriile succesiunei. (Civ. 704
1720,

323,

1723,

462,

1778,

464,

680;

1790

Civ.

urm.,

Fr.

1251).

— 85 —

civ.

706;

C.

com.

29%,

Art. 1108

DESPRE

Codul

PLATĂ

civil

Text. fr. Art. 1251.
— La subrogation a lieu de plein droit,
,
10 Au profit de celui qui, 6tant lui-mâme er6aneier, paie un autre crâancier
qui lui est prefârable ă raison de ses priviltges ou hypotheques;
a
20 Au profit de l'aequtreur d'un immeuble, qui emploie le pri
de son
aequisition au paiement des er6anciers auxquels cet heritage 6tait hy pothequ;
30 Au profit de celui qui, 6tant tenu avec d'autres ou pour dautres au
paiement de la dette, avait intârât de l'aequitter;
a
40 Au profit de lheritier bânâficiaire qui a pay de ses deniers les dettes
de

la

suecession.
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lexandresco,

(la doctrină),
Abitaţie 41, 69,
Absenţă 96.
Accesorii 30,
Act autentic 23,
Act sub semnătură
privată 23,
Acţiune pauliană 73,
Amanet 17, 75.
Antichreză 14, 72,
Anulare 25, 38,
Asigurare maritimă 84,
Asociaţie 65.
Beneficiu de inventar 93,

Ipotecă 9, '11, 14,
37, 46, 49, 51-55,
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Locaţiune 71.

Mandat 48, 49, 50, 80.
Mobile 39,
Moștenitor 78,
99, 101, 102,
Notiticare

85, 91,

Nulitate 25, 38.
Ofertă reală de plată 27,28.
Plată 6, 18—23, 27, 28, 44,

45, 41—55, 62—64, 86—89.

58, 76, 77,

,

Copărtaş 65, 78,
16,

10—22, 26—28.
chirografar
11,

1

Cuasi-delict 85.

Curator 95.
Dată certă 23, 71.

Datorii 100,

Definiţie 1.
Delict 85.
Deosebire 2, 3.
Dobânzi 80,
Donaţiune 31, 32, 43, 65,
Dovadă 12, 23, 24, 53,
Echitate 7,
Efecte 29—34, 90,
Executare silită 45.
Ficțiune 4,
Fidejusiune 57, 58, 83,

Indivizibilitate

76, 77, 82,

Interes 7, 12, 28, 56—62,79.
Interpretare

strictă

4, 35,

2, Subrogatia legală nu, poate
similată cu cesiunea propriu zisă.

fi a.
(Dal-

loz, R&p. Obligations, No, 1900).
3, Subrogaţia legală se deosebeşte de
subrogaţia
convenţională,
deoarece
a:
ceasta din urmă este prevăzută de lege
în folosul debitorului, iar subrogaţia lesală este prevăzută în folosul celui care

plăteşte.
(Demolombe, XXVII,
Larombigre, Obligations, Art.

2; Dalloz, Rep., Obligations, No.

No.
1251,

44;
No.

bligations,
p.

No.

II,

No.

61: Baudry

1901; Lau.

1541;

et Barde,

Alexandresco,

616).

4. Subrogaţia

legală

este

de

O-

VI,

strictă

$ 565, nota 12 p. 434 Aubrv et Rau IV!
$ 521, p. 185; Mourlon, II, No. 1569; Lau-

Terţi 9, 24, 61, 63, 66, 69,
Transcriere
Tutor 80,

dresco,

3, 22, 29, 51.

Subrogaţie
Subrogaţie
Succesiune

99, 101.
Succesiune

expresă 22,
legală 1 urm.
67, 93, 95, 98,

vacantă 95.
9,

Urmărire silită 45.

Uz 41, 69,
Uzufruct 40, 67,
"Vânzare 31, 32, 33—38

legală

852.

rent, XVIII, No. 63: Huc, VIII. No. 66; Baudry et Barde, Obligations. II. No. 154:
Josserand, II, No. 879: Alexandresco, VI,
p. 617, 618).
5, Subrogaţia
legală
nu
este
supusă
vreunei forme speciale, ci ea are loc de
drept în urma plăţii efectuată în conditiunile prevăzute de art. 4251 c. cir,
În.
(1108 c. civ. rom).
(Demolombe, XXVII,

49, 5, 55, 64, 65,

Doctrină
LI. Subrogaţia

|.

ÎI, No,

interpretare, deoarece este o ficțiune. (Duranton XII, No. 180; Demolombe, XĂVII,
No.
447;
Larombitre
Obligations,
Art.
1251, No. 3; 'Troplong,
Hypothăques,
|,
No, 357; Masse et Verge sur Zachariae II,

73, 74, 90, 97,

104,

Hamangiu,

Privilegiu 9, 11, 14, 16,17,
55, , 6 63.
Probă 12, 23, 24, 33,
Promisiune de plată 44.
Proprietate nudă 40, 68,
Refuz 27, 28.
Remiterea datoriei 87,
Renunţare 8.
Retenţiune 14.
Rezoluţiune 14, 38, 74 98.
Schimb 34, 65,
Servitute 42, 70.
Solidaritate 76, 81, 91,
Subrogaţie convenţională

Imobil 39, 40..
Imprumut 19, 46.

C.

şi Al. Băicoianu,

rent, XVIII,

Societate 65,

Formalităţi 5, 53,
Fraudă 25.
Gaj 17, 75.

p. 616;

Plată parţială 20, 21, 22,
47, 86.
Posesiune 37, 61, 63, 66,69.
Preferinţă
13—16, 20—22,

26-—28.

Compensaţie 87.
Confuziune 54, 88.
Consimţimânt 26.
Creditor
Creditor

6.

Novaţiune 87.

Chitanţă 23, 24,
57,

93, 94, 9%,

Moştenitor aparent 97.

94, 99, 101, 102,

Codebitori

16, %,
60, 61,

63, 64, 68, 71, 75,77, 10.

Bună credinţă 37,
Calitate 51, 52,
Cesiune 2, 92, 98.

VI,

Rosetti Bălănescu

VI,

6. Plata

43,

.
este

No. 446: Dalloz, R&p.. Suppl., Obligations,
No. 827: Laurent, XVIII, No. 64; Alexan-

aceea

fie necesar a se încheia vreo
convenţiune. fie cu creditorul,
fie cu debitorul. (Demolombe, XXVII,
No. 441; A-

616).

trebue

-

comunicată

debito-

rului însă subrogatul va face un
act
prudenţă de a face această comunicare de
de-

oarece dacă debitorul plătește datoria
sa
a doua oară, subrogatul va suporta
con-

secințele,

cure
are loc de plin drept, prin singura putere
a legii, în profitul acelui care plăteş
te,
fără să

p.

nu

(Demolombe,

XXVII,

Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 64;
No. 827).
7, Subrogaţia legală îşi
de a fi în echitate, deoareceare esteraţiunea
conferită numai acelora cari pot
au cel Puțin, interes legitim

datoria

altuia

şi este just

şi

fi
să

siliți sau
plătească

echitabil să
fie subrogaţi
în drepturile creditorului
dezinteresat, pentru a
redobândi ceea ce

Codul

civil

DESPRE PLATĂ

au cheltuit cu facerea plăţii. (Demolombe, XXVII, No. 442; Alexandresco, VI, p.
616, 617).
care este de interes privat, este stabilit
numai în interesul subrogatului.
(Laurent, XVII, No. 66; Alexandresco, VI, p.
6i7, nota 1).
9. Subrogaţia la o creanță privilegiată
sau ipotecară, pentru a fi opozabilă ierților, nu are nevoie să fie transerisă,
(Laurent, XXIX, No. 256; Alexandresco,

15. Subrogaţia legală nu are loc în fo_

losul creditorului care ar fi plătit pe alt
creditor, egal în rang cu dânsul sau venind după dânsul, deoarece în asemenea -

p..617).

10. Potrivit
$ 1 c. civ. fr.

dispozițuinilor
(1108 $ 1 c. civ.

brogaţia legală se produce
luia care fiind el însuşi

art.
1254
rom), su-

caz,

deoarece

în folosul acecreditor, plă-

legea

nu

face

Troplong,

Hypoihăques,

I,

No.

356,

rent,

XVIII,

No.

69;

Huc,

VIII,

No.

12,

Cel

care

a plătit

nu

trebueşte

să

dovedească că avea un interes legitim de,a
plăti pe creditorul anterior. (Demolombe,
AXVII, No. 455, 456; Larombiere,
Obligations, Art, 1250, No. 12; Dalloz, Rep.
Obligations,
No.
1915; Laurent,
XVIII,
No. 69: Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1545; Alexandresco, VI, p. 619, nota).

13. Pentru
sală prevăzută

a se produce subrogaţia
de art. 1251

le

$ 1, e. civ. fr.

(1108 $ 1, c. civ. rom.), trebueşte ca cre.
ditorul care este plătii să fie preferabil
creditorului care plăteşte. (Dalloz, R6p.,
Obligations, No. 1910: Suppl., Obligations,
No. 777: Josserand, II, No. s8t; Alexandresco, VI, p. 619).
14. Preferinţa
poate
rezulta
fie din

cauza

privilegiilor

sau

ipotecilor,

fie din

cauza unui drept de antichreză, de retenție, de rezoluţiune sau altul, care deşi
nu atrag un privilegiu propriu zis, to--tuşi fac poziţia creditorului ce le posedă
mai avantajoasă. Această interpretare mai

are

preferința

$ 1 ce. civ.

fr. (1108

(Demolombe, XXVII, No.

16. Creditorul

chirografar

care

a plă-

tit craanța ipotecară a debitorului său,
sau creditorul ipotecar care ar plăti pe
un alt creditor ipotecar cu rang anterior,
„sau pe un creditor privilegiat, va fi de
drept subrogat în ipoteca sau privilegiul
creditorului dezinteresat.
(Alexandresco,
VI,

p. 620),

17. De asemenea, creditorul chirografar, care ar plăti pe un creditor amanetar, va fi subrogat în drepturile acestui
din urmă, de oarece amanetul conferă un

privilegiu,

care este făcut în conformitate

cu

Au-

67;

nu

460, 461; Larombitre,
Obligations,
Art.
1251, No. 67; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 195 bis, II; Huc, VIII, No.
67; Alexandresco, VI, p. 620, nota 2).

nici

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 154;
Planiol, II, No, 494: Alexandresco,
,
p. 618, 619: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băcoianu, II, No. 835).

plătit

de art. 1251

$ 1, e, civ. rom).

o distincţiune între diferitele clase de
creditori.
(Demolombe, XXVII, No. 458,
459; Larombiăre, Obligations, Art. 1251,
No. 5; Mourlon, II, No. 1570; Demante et
Colmet de Santere, V, No. 193 bis, III;

bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 321, text și nola
45, p. 180; Dalloz, Râp., Obligations, No.
1904; Suppl., Obligations, No. 773; Lau-

creditorul

prevăzută

teşte altui creditor ce are preferinţă; prin
urmare, în prim loc, pentru a se produce această subrogaţie legală, în favoarea unei persoane, trebueşte ca ea să
fie deja creditoare. (Demolombe, XXVII,
No.
454;, Larombitre,
Obligations,
Art.
1251, No. î2; Laurent, XVIII. No. 68; Planiol, II, No. 494; Joserand, Il, No. 880; Alexandresco, VI, p. 618, text şi nota 5;
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al.
Băicoianu, Il, No, 835).
11. Poate obţine subrogaţia legală orice
creditor fie privilegiat sau ipotecar, fie

chirografar,

1108

largă
care
este admisă de unii autori
din
dreptul
francez, este
singura admisibilă în legislaţia noastră, în care la
art. 1108 $ 1 c. civ. se vorbeşte numai de
creditorul care are preferinţă, deci oricare
ar fi această preferinţă, contrar ca în
dreptul francez unde în art. 1251 e. civ.
se prevede
că preferința
provine din
cauza privilegiilor sau ipotecilor. (Alexandresco, VI, p. 619, 620).
-

8. Subrogatul poate renunţa la subrogaie,
deoarece
beneficiul
subrogaţiei,

VI,

Art,

.

legea (Alexandresco, VI, p. 620, 621).
18, Pentru ca să aibă loc subrogarea
legală prevăzută de art. 1251 $ 1 c. civ.
fr. (1108 £ 1 c. civ. rom.). trebueşte ca

plata

să fie făcută

cu banii

ereditorului;

dacă plata s'a făcut cu banii debitorului,
subrogaţia legală nu se poate produce.
(Demolombe, XXVII, No. 469, 470, 471; La.
rombiere, Oblisations, Art. 1251. No. 43;
Dalloz, Rp., Obligations, No. 1907, 1908;
Suppl.,
bligations,
No.
775; Laurent,

XVIII,

No.

ferent

dacă

77,

622, text şi nota
19. Subrogaţia

78;

Alexandresco,

4).
legală

creditorul

VI,

se produce

plăteşte

cu

p.

indi-

banii

săi proprii sau cu bâni împrumutaţi. (Demolombe, XXVII. No. 469; Laurent, XVIII,

No.
VI,

78: Huc,

p. 692,

20.

VIII,

623).

Creditorul

No.

care

67: Alexandresco,
voeşte

să

obţie

subrogaje
legală,
trebueşte să plătească
întreaga
creanţă, căci creditorul preferabil nu poate fi obligat să primească o
plată parţială. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 1914; Alexandreseo, VI, p. 623),.

2]. Dacă creditorul
o plată parţială dela
o părere

subrosaţia

preferabil primeşte
alt creditor, după

legală

va

exista

pen-

tru porțiunea plătită, (Demolombe, XXVII,
No. 472, 473: Dalloz, Rep.. Obligations, No.
1914; Suppl., Obligations, No. 779; Baudry
et

Barde, Obligations, Il, No. 1545).
22. După altă părere, dacă creditorul
preferabil acceptă o plată parţială, nu
există subrogație legală ci subrogaţie con-
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-

Art, 1108

DESPRE

venţională

pentru

consimţită

de

a fi valabilă

creditor,

trebueşte

care

să fie ex-

presă.
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
No. 779; Laurent, XVIII, No. 79; Huc, VIII,
No. 67; Alexandresco, VI, p. 625).
_u

23. Subrogaţia

legală

va

fi

dovediţă

prin proba plăţii, care se poate face printr'o
chitanță autentică sau sub semnătură privată, chiar fără dată certă. (Dalloz, Rep,
Obligations, No. 1909; Suppl., Obligations,
No. 776; Alexandresco, VI, p. 616).

24. Terţii

prinse
probă.

vor

putea

combate

cele

cu-

în chitanţă, prin orice mijloace de
(Demolombe, XXVII, No. 474; Dal-

loz, Rep., Obligations, No. 1909; Suppl,,
Obligations, No. 776; Laurent, XVIII, No.

81;

Alexandresco, VI, p. 616, 625).
25. Dacă se va constata frauda,

gaţia

legală

va

fi

declarată

subro-

nulă.

prvăzută

de

art.

No.

No.

1912,

1915:

Suppl,

778: Alexandresco,

27.

Dacă

VI,

creditorul

1915:

Suppl.,

Obligations.

Obligations,

3).

refuză

No.

778;
Laurent, XVIII, No. 80; Alexandresco,.. VI,
p. 622, nota 5).
28. Această
soluțiune nu poate avea
loc dacă se dovedeşie că creditorul preferabil are un interes real şi serios ca
să
refuze plata cu subrogaţie. (Larombiere.
Obligations, Art. 1251. No. 7: Aubry
et
Rau, ed. 4-a, IV, s 321, text şi nota
181: Dalloz, Rep. Suppl, Obligations, 50, p.
No.
778; Laurent, XVIII, No, 80).
29. Subrogaţia legată prevăzută
de art,
1251 $1, c, civ. fr. (1108 £ 1, €.
civ. rom)
are efecte identice cu acele ale
subrogaliei convenţionale,
(Demolombe,
XXVII,
No. 49%; Aubry et Rau, ed, 4-a,
IV, $ sa,
text şi nota 75, p. 186: Dalloz,
R&p., Oblisations, No. 1915; Laurent,
XVIII,
No.
115, 116),
30. Astfel

fect

de

drepturile
cesorii.

a

subrogaţia

transmite

Rp,

1915).

31.

1251

Subrogaţia

$ 2 ce. civ.

fr.

are

de

subrogatului

subrogantului,

(Dalloz,

legală

legală prevăzută

e-

toate

principale

Gbligetioes

şi acNo.

de art.

(1108 $ 3, e. civ. rom.),
dobânditorului, ori
care ar fi titlul de dobândire:
Sratuit. vânzare de bună voie oneros sau
sau silită.
(Dalloz.

are

loc

în

folosi

de

beneficiul

(Larombitre,

subro-

Obligations,

Art. 1251, No. 55; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 521, text şi nota 56, p. 183: Dalloz,
Rep...
Obligations,
No.
1971;
Laurent,

XVIII, No. 91; Baudry et Barde, Obligaiions, ÎI, No. 1555; Alexandresco, VI, p.

626),

9,

De

brogaţia

rombiere,
34.

asemenea

legală,

se poate

legatarul

Obligations,

De

asemenea

Art.
şi

nu a plătit nici un preţ.

bligations,
XVIII, No.
35.
în

Cuvântul:

art.

1251,

(La-

No.

schimbătorul

35),

(Larombitre,

deși

O-

Art.
1251, No.
32; Laurent,
91; Alexandresco, VI, p. 626,

627).

.

folosi de su-

particular,

1251,

dobânditor,

$ 2, e, civ.

fr.

întrebuințat

(1108

ș 2, c. civ.

rent, XVIII, No. 86; Huc, VIII, No. 70;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1550).
36. Astfel, acel care a dobândit un imobil dela o persoană care nu era stă-

a primi plata, creditorul care voeşte să
beneficieze de
subrogaţia
legală, îi va
face o ofertă reală de plată şi va consemna
suma,
(Demolombe,' XXVII,
No.
452, 475: Dalloz, Rep. Obligations, No.

1912,

poate

legale.

1251

p. 622, nota

preferabil

se

galiei

rom.)
nu trebueşte luat într'un înțeles
strâmt. (Demolombe, XXVII, No, 515; Aubry et Rau, ed. 4, IV $ 501, text şi nota
57, p. 185; Dalloz. Re&p., Obligations, No,

$ 1 ce. civ, fr. (4108 $1, c. Civ. rom.) se
produce
fără
concursul -voinţei credite.
rului vreferabil.
(Dalloz, Rep,
Obliga-

tions,

rul

Codul: civil

(De-

molombe, XXVII, No.
541,
542;
Larombiere, Obligations, Art. 1254, No. 19: Laucent XVIII, No. 64; Alexandresco, VI, p.
616).

26. Subrogrţia

PLATĂ

profitul

Rep,
Obligations.
No
1929,
1971: Suppl. Obligations,
tza lreseo, VI, p. 626, 627, No. 787; Aletext şi nota,
32. Astfel donatorul ca si
cumpărăto-

1924;

pân

Suppl.,

şi

a

inscrişi
de
subrogat în

Obligations,

plătit

pe

No.

78;

creditorii

Lau-

ipotecari

adevăratul
proprietar, este
drepturile acestor creditori.

cu toate că drept vorbind nu este un ade-

vărat dobânditor, deoarece nu a dobândit
imobilul dela adevăratul proprietar. (Demolombe,
XXVII, No.
515;
Larombiere.
Obligations, Art, 1251, No. 16; Aubrv
et
Rau, IV, & 521, p, 183: Dalloz, Rep.,
gations, No. 1924: Suppl. Obligations, Obli788; Huc, VIII, No. 70; Alexandresco, No.
VI.
p. 629).
37. Această soluţie are loc numai
dacă
dobânditorul a fost un posesor
de bună
credință.
(Demolombe,
XXVII,
No.
515;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521,
text şi
nota 57, p. 185; Baudry et Barde
, Obligations, II, No. 1550; Conira: Laure
nt,
No. 86; Huc, VIII, No. 70; Alexa XVIII,
ndresco,

VI, p. 629),

„38. Beneficiul subrogaţiei
legale aparține şi dobânditorului al cărui
iitlu este
rezolvati sau anulat din orice cauză
. (Demolombe, XXVII, No. 516; Laro
mbiăre, Obligations, Art. 1251, No. 15;
Huc, VIII

No.

70;

Baudry

et

Barde,

Obligations,

No. 1550; Alexandresco, VI,
39. Dispoziţiile art. 1254 $ p. 629,
2 e.
în.

II,

650).
civ.

(1108 $2
e. civ. rom.) nu se pot aplica
şi la lucrurile mobile, deoar
ece subrogațiile sunt de drept
strict

şi acest

articol
vorbeşte numai de dobânditor
ul unui îimobil. (Demolombe. XXVII,
No. 517: Dalloz. Rep, Obligations, No.
1925; Laurent,
XVIII, No, 8; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1549; Planiol,
II, No. 496;
Alexandresco, VI, p. 628,
nota 4).

40. Dispoziţiunile

găsesc

aplicațiunea

şi imobile

acestui

la

incorporale

paragraf

imobile
şi

în

îşi

corporale

general

la
orice drept imobiliar care poate
fi vândut
cum sunţ:

separat,

uzufructul,

nuda

pro-

Codul civil
prietate,

518;

Suppl.,
IL
29).

41.

ete,

Dalloz,

DESPRE

(Demolombe,

XXVII,

Râp.. Obligations,

No.

Neo.

195.

Obligations,
No, 789;
Laurent,
No. 85; Alexandresco, VI, p. 625.

Dispoziţiunile

acestui

paragraf

nu

se aplică drepturilor de uz şi de abitație, deoarece ele nu potfi cedite. (Demolombe, XXVII, No. 520; Laurent,
XVIII,
No. 85; Huc, VIII, -No. 70; Baudry
et

Barde,
Obligations, Il. No. 1549; Alexandreseo, VI, p. 629).
42. De. asemenea dispoziţiile acestui pa-

ragraf nu se aplică servituţilor prediale
care
nu
pot fi cedate separat de imobilele asupra cărora sunt constituite. (De-

molombe,

XXVII, No. 520; Laurent, XVIII,

No, 85; Baudry et Barde. Obligations, II,
No. 1549; Alexandresco, VI, p. 629).
43. Subrogaţia legală prevăzută de art,
1251 $2 e. civ. fr. (1108 82 e. civ. rom.)
nu poate exista decât în profitul dobânditorului. (Dalloz, Râp., Suppl.. Obligations, No. 791).
44. Din spiritul şi termenii art. 125|
$ 2 c. civ, fr. (1108 82 e, civ. rom.), rezultă că subrogaţia legală.
nu se produce
decât prin o plată reală şi efectivă, iar
nu prin o simplă promisiune de plată.
(Demolombe, XXVII, No. 530: Larombiere, Obligations, Art, 1254, No. 17; Dalloz,
Rep., Obligations,
No.
1930: Baudry
et
Barde, Obligations, II, No. 1552; Alexandresco, VI, p. 631).
-

45, Subrogatia

legală

se

produce
. fie

că plata a fost făcută spontan. fie că a
fost făcută după o urmărire. (Demolombe, XXVII, No, 332; Dalloz, Râp., Obliga- tions, No. 1926; Huc, VIII, No, Zi: Baudrv

et Barde, Obligations,

II, No

1552).

46. Subrogaţia legală are loc numai
dacă debitorul a plătit creditorilor ipotecari din banii şăi sau din banii împrumutaţi, (Demolombe, XXVII. No. 532),
47. Subrogaţia
legală
are
loc
chiar
dacă
dobânditorul
plăteşte
creditorilor.
numai parie din datorie.
(Demolombe,
XXVII, No. 522, 523: Demante et Colme:
de Santerre, V, No. 194 bis, IV: Huc, VIII,
No. Zi; Alexandresco, VI, p. 635).
48, Dobânditorul poate face plata creditorilor,
personal
sau
prin
mandatar,
(Demolombe, XXVII, No. 535; Aubrv et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 321, text şi nota 58, p.
185: Dalloz, Rep, Suppl.. Obligations. No.
790: Laurent, XVIII, No. 92; Huc, VIII,
No. 71; Baudry et Barde, Obligations, II,

No.

1552; Alexandreseo,

VI, p. 652).

49. Mandatarul
dobânditorului
poate
îi însăşi vânzătorul imobilului
ipotecat.
(Demolombe, XXVII, No. 536; Larombitre,
Obligatons, Art. 1251, No. 18; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text şi nota 58,
p. 185; Dalloz. Râp. Suppl.. Obligations,
No. 790; Laurent, XVIII, No. 92: Huc,
VIII, No. 71; Baudry et Barde, Obligadens TI, No. 1552; Alexandreseo, VI. p.
32).

50.

Mandatul

"

nu are nevoe să fie au-

|

Art,

PLATĂ
tentic, ci. este deajuns

procură

legalizată.

1108

în acest caz o simplă

(Alexandresco,

VI,

p.

subrogaţie

le-

652)

51. Pentru

ca să exisie

gală, trebueşie ca. dobânditorul să plăiească în această calitate pe creditorii î-

„potecari,
după

deci plata

dobândire;

inte de dobândire,

trebueşte

să se facă

dacă. ea se face

va putea

mai

exista

îna-

subro-

gație convenţională. (Demolombe, XXVII.
No, 511; Larombitre,
Obligations,
Art.
1251, No. 21; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
Ș 521, text şi nota 55, p. 182; Dalloz, Râp..
Obligations, No. 1931: Suvnl.,. Obligations,
No. 704; Laurent, XVIII, No. 88; Huc,
VIII, No. 70; Alexandresco,
VI, p. 693,
nota 2).
|
52, Dobânditorul eare plăteşte pe creditorii ipotecari, după ce a vândut
imo-

bilul,

va

putea

invoca

subrogaţia

legală,

deoarece vânzarea efectuată de el nu face
să dispară
calitatea sa de cumpărător,
nici obligaţia
care
rezultă
din această
calitate.
(Demolombe, XXVII,
No.
553;
Lărombigre,
Obligations, Art, 1251, No.
22: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 31 p.
185; Laurent, XVIII, No. 89; Alexandresco,
VI, p. 628, nota 2).
,

53.

Subrogaţia

prevăzută

de

art. 1951

$ 2 c. civ. în. (1108'8 2 c. civ. rom) nu
este supusă niciunei condiţii de formă,
ci este deajuns
dacă dobânditorul
face
dovada că
a plătit creditorilor
înscrişi.
(Demolombe, XXVII, No. 559; Larombitre,

Obligations,

Rp.
XVIII,

“Art,

1251,

No.

19;

Dalloz,

Obligations,
Art, 1937:
Laurent,
No. 94; Alexandresco, VI, p. 652).

54. Creditorul

ipotecar

care

dobânde-

ște imobilul care îi
brogă lui însuşi, cum
tor prin plată, astfel
poteca sa pe care
contra
creditorilor

este ipotecat, se suar fi unui alt crediîncât el conservă işi-o poate valorifica
posteriori,
deoarece

prin

nu

dobândirea

ziune care

sa

sa

produs

confu-

să stingă ipoteca.

(Demolombe,

Art. 1251, No. 24; Troplong,
No. 841; ÎV, No. 847 urm.:

Hypotheaues,
Dalloz, Rep.,

XXVII,

No,

526; Larombitre,

Obligations,

Obligatons, No. 1945; Suppl. Obligations,
No. 795; Huc, VIII, No. 70; Josserand,
II... No. 885; Alexandresco, VI, p. 626, 631;
C. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al.
“Băicoianu, II, No. 854).
Ă
55. Pentru ca plata făcută
torul
imobilului să producă

legală,

trebueşte,

ca

de achizisubrogatia

ea să fi fost

făcută

creditorilor cărora acest imobil le eraipotecat; cu toate că art. 1251 $ 2 c. civ,
fr. (108 8 2 ce. civ, rom.) vorbeste numai
de ipotecă, totuşi această expresiune cupripde nu numai ipotecile, ci şi privilegiile, astfel încât subrogaţia legală va a- vea loc şi în folosul achizitorului unui îmobil, care ar fi plătit nu numai pe ereditorii ipotecari, dar şi pe acei privilesiați în acest imobil. (Demolombe. XXYI),
No. 525; Hue, VIII, No. 71; Alexandresco,

VI, p. 631;
nescu
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şi Al.

C. Hamangiu,
Băicoianu,

II,

I. Rosetti-BălăNo.

854).

Art. 1108
56.

DESPRE

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1254

$ 5 c. civ. fr. (1108 $ 3 c. civ. rom.) pentru
a

putea

beneficia

paragraf

de

dispoziţiile

acestui

trebueșie a avea interes la achi-

tarea datoriei. (Dalloz, R&p., Obligations,
No. 1945; Suppl., Obligations, No. 806; Alexandresco, VI, p. 653),
„
57. Acei cari sunt obligaţi cu alţii sau
pentru alţii, au interes să achite datoria

pentru

a nu

fi expuşi

totdeauna

de a

fi

constrânşi la plată. (Demolombe, XXVII.
No.
562,
563;
Larombiere,
Obligations,
Art. 1251, No. 42; Demante et Colmet_ de
Santerre, V, No. 195 bis, 1: Dalloz, Rep.,
Obligations, No, 1949; Suppl., Obligations,
No. 806; Laurent, XVIII, No. 96, 9; Huc,

VIII, No.

75; Alexandresco,

VI, p.6355;

C.

Hamangiu,
|. Rosetti-Bălănescu
şi AL.
Băicoianu, II, No. 835),
„58, Pentru ca cineva să poată beneficia de subrogaţia legală, nu este deajuns
ca să aibă interes de a plăţi datoria, ci
trebueşte să fie. obligat cu sau periiru

alţii.

(Demolombe,

Laurent,

XVIII,

XXVII,

No.

96,

No. 885; Alexandresco,

9;

No.

562,

Josserand,

VI, p. 635;

56;

II,

C. Ha-

mangiu, I, Rosetti-Bălăneseu şi Al.
Băicoianu, II, No, 855),
9. Când cineva achită o datorie, care
îi este excluziv personală, nu poate
exista subrogaţie. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligaiions, No. 808).

60. “Dispoziţiile art. 1251

$ 3 ce. civ.

în.
(1108 $ 5 ce. civ. rom.) Îşi găsesc
aplicațiunea nu numai în cazul când
cel care
plăteşte era obligat personal
cu sau penzs
ru altii la plata datoriei, ci
şi
cân
cel care plăteşte s'a obligat în cazul
real la:
plată. (Demolombe. XĂVII, No.
565, 576,
577; Larombiăre, Obligations.
No. 45; Aubry et Rau. ed. 4-a, Art, 1251,
IV, $ 391,
text şi nota 61, p. 184; Dalloz,
Râp., Obligations,
No.

1968:

Suppl., Obligations,

No.
819: Baudry et Barde, Obligations,
1558; Planiol, I!, No. 301; Alexan II, No.
dresco,
VI, p. 635: C, Hamangiu, I.
Rosetti-Bălă.
nescu şi Al. Băicoianu, ÎI.
No. 855).

61. Astfel, terțul detentor
il ipotecat se poate bucura al unui imode subrogalia legală

prevăzută de ari.
Civ, fr. (1108 85 e, civ. rom.),1251 $5e.
deoarees
intră în termenii paragrafului
ticol. (Demolombe, XX VII, No. acestui ar565: Larombi€re, Obligations, Art,
1251,
mante et Colmet de Santerr No, 45; Dee, V..No. 195
bis,

II; Laurent, XVIII, No. 97;
VIII,
74; Baudry et Barde, ObligaHuc,
tions, TI,
No. 1558; Planiol, II,
501; Josserand,
LI, No. 885: AlexandrescoNo.
, VI, p. 627, 655;
Hamangiu, |, Roselti-Bălă
nescu şi Al.
Băicoianu, II, No. 835).
2. Când cineva achită
o .datorie la
care era străin, nu există
subrogaţie legal (gaudey et Barde, Obhgat
ions, II,
No.

63.

Subrogaţia

legală are loc î
iful terțului detentor
a] unei
plăteşte o creanță priveligiată îuobi Poeti
sau ipote“ară la care nu este obligat
personal. (De-

PLATĂ

Codul

molombe, XXVII,

No.

civil

565; Demanteet Col-

met de Santerre, V, No. 195 bis, II: Dalloz, Rep. Obligations, No. 1968; Suppl.
Obligations, No. 819; Laurent, XVIII, No,

97, 9:

Huc,

VILI, No. 74; Baudry

et Bar-

de, Obligations, IL, No. 4558; Planiol, II,
No. 501; Josserand, II, No. 885: Alexandresco, VI, p. 627; C. Hamangiu, [. Rosetii-

Bălănescu şi
64. Astfel

poate

1251

să

se

Al. Băicoianu,
dobânditorul

prevaleze

de

II, No. 835),
unui „imobil

dispoziţiile

art.

$ 3 e. civ. fr. (1108 $ 5 c. civ. rom),

dacă plăteşte datoria hipotecară care grevează imobilul, peste preţul plătit, cu toate
că nu sa obligat
să plătească această
datorie,
(Dalloz,
Râp.,
Obligations, No.
1968; Baudry
et Barde, Obligations, II,
No, 1558; Alexandresco, VI, p. 627).
,
65. Această regulă îşi găseşte aplicațiunea la orice fel de dobânditor: cu titlu
gratuit sau cu titlu oneros, la un: cumpărător, coschimbător, copărtaș,
- asociat, do-

natar

sau

legatar.

No. 566, 567; Planiol,
dresco, VI, p. 627).

(Demolombe,
Il, No.

501;

XXVII,

Alexan!

66. Nu este necesar ca terţul detentor
al imobilului să poseadă acest imobil ca

proprietar, pentru a putea beneficia
de
subrogaţia legală. (Dalloz Rep., Obligaiions, No. 1970),
7, Se bucură de subrogaţia legală prevăzută de art. 1251 $5c. civ. îr.
(1108
$ 5 e. civ. rom), uzufructuarul care
face
avansurile necesare -pentru
plata datoriilor

succesiunii.

(Demolombe,

XXVII,

No.

Larombiere,
Obligations,
Art. 1251,
40, 4:
Dalloz,
R&p.,
Obligations,
1970).

508;
No.
No.

68. Deasemenea se bucură de
satia legală, nudul proprietar care subroplă-

teşte pe creditorii ipotecari. (Demol
ombe,
XĂVII, No. 568),
69. Nu poate fi considerat ca terţ
detentor, obligat cu sau pentru
debitorul
principal, în sensul prevăzut
de art.
5 c. civ. fr. (1108 $ 5 c. civ. rom.) 1251
acel
„Care are asupra imobilului
ipote
simplu drept de uz sau de abita cat un
ţie. (Demolombe, XXVII. No. 570; Dallo
z, Rsp,,
Obligations, No, 1970).
Ă
„Je asemenea, acel care are
asupra
imobilului ipotecat un simpl
u drept de
evitate predială. (Demolombe,
XXVII,
571),
No.

11.

De

asemenea,

arendaşii

72. De

asemenea,

antic

şi chiriaş

ii,
cu toate că ei pot fi lipsiți
de dreptul de
folosinţă, prin exercitarea drep
ditorului ipotecar, când contr turilor creactele lor nu
au dată certă, (Demolombe,
XXVII, No.
372: Dalloz, Râp, Obligati
ons, No. 1970:
Suppl.. Obligations, No.
822),
hrezistul
care
Nu este expus
urmăririlor cresitorului,
(Demolombe, XXVII,
No. 573),
„De asemenea, nici
terțul dobânditor care plăteşte credi
torilor pentru a nu
Îi supus actiunii
revocatorii
prevăzute
de art. 1167 e, ciy.
(Demolombe, XXVII, îr. (975 c, civ. rom).
No. 574).

Codul

civil

174. De

DESPRE

asemenea

nici

terţul

dobândi-

tor care pentru a împiedeca pe un creditor ca să introducă contra sa actiunea
în rezoluțiune, îi plăteşte creanța. (Demolombe, XXVII, No. 575; Larombitre, Obligations, Art. -1251, No. 43;
Laurent,
XVIII, No. 98).

75. De

oarece dispoziţiunile

art, 1251

$ 3 c. civ. fr. (1108 $3 c. civ. rom,), îşi găsese
esie

dariiate,

lombe,

paragraful acestui articol operează în favoarea acelui care fără a se obliga perso-

nal, a ipotecat imobilul său sau a dat lucrul său în gaj, pentru comptul altuia şi a
fost apoi obligat a plăti datoria sgaraniată. (Demolombe, XXVII, No. 576, 577:
Larombi&re, Obligations, Art, 1251,
No.
61; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 321, text
şi nota 61, p. 184; Baudry et Barde, Obligations, IL No. 1558; Planiol, II, No. 501;
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al.
Băicoianu, Il, No. 835).

plăteşte mai mult decât partea sa din datorie, nu este subrogat legal în drepturile
celorlalți codebitori. (Duranton, XII, No.
176; Demolombe, XXVII, No. 580: Larombiere, Obligations, Art. 1251, No. 61; Masse et Verg& sur Zachariae, LU, $ 565, nota
17, p. 4560; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV 8 521,
text şi nota 62, p. 184; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1949; Suppl., Obligations, No.

812; Laurent, XVIII, No. 104; Huc, VIII,
No.
No.

75; Baudry et Barde, Obligations,
1557; Alexandresco, VI, p. 637).

77, Dacă

au

doi debitori

ipotecat

plăteşte

ipoteca

un

totul,

este

fonnd

există

simplu

comun,

subrogaţie

_indivizibilă.

bligations, No. 1949).

II,

conjuncţi

când

unul

deoarece

(Dalloz,

Rep.,

O-

178. iDacă sunt mai mulţi moştenitori,
sau legatari universali şi când fiecare este
obligat peniru partea sa, dacă unul dintre ei plăteşte mai mult decât partea sa,
nu există subrogaţie legală.
(Duranton,
VII, No. 450; XII, No. 175; Demolombe,
XĂVII, No. 581; Larombiăre, Obligations,
Art. 1251, No. 60; Dalloz, Re&p., Obliga-

tions,

No.

1951;

Suppl.,

Obligations,

812; Successions, No. 925; Laurent,
No. 101; Huc, VIII, No. 75).

79. Pehbiru
brogaţiunea

tească

a avea cineva
legală,

datoria

sa

nu

drept

trebueşte

proprie

şi

No.

XVIII,

la susă

plă-

personală.

Astfel, subrogaţia nu are loc în favoarea
acelui care printr'un act. făcut numai cu
debitorul singur,. şi fără convenţie cu creditorii săi, sa obligat să le plătească acestora oarecari sume de bani. (Demolombe,

XXVII,

No.

585;

Aubry

et Rau,

ed.

4-a,

IV, $ 321, text și notă 65, p. 184; Alexandresco, VI, p. 638).
80. Subrogaţia legală nu există în profitul mandatarului care plăteşte cu banii
săi, dobânda persoanei ale căreia bunuri
le administrează, cum ar fi de exemplu
tutorul care plăteşte datoriile minorului.

—

(Demolombe,

1108

XXVII, No. 585; Larombiăre,

Obligations, Art. 1251, No. 58, 59; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No,
817;
Baudry
et Barde,
Obligations, Il, No.
1357).
81. Dacă
obligaţiunea
este
solidară
convențional sau legal, perfect sau inperfect, debitorul care a plătit întreaga cre-

anță, este subrogat

aplicaţiunea şi când cel care plăteşte
obligat real, subrogaţia prevăzută de

76. Codebitorul conjunct al unei datorii
care nu este indivizibilă nici solidară, care

Art.

PLATĂ

obligaţia

XĂVII,

No.

în mod

este

cu

legal; în solialţii,

588; Larombiere,

(Demo-

Obli-

gations, Art, 1251, No. 47, 48; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 1957; Laurent, XVIII, No.
96; Huc, VIII, No. 25; Josserand, II, No.
885; Alexandresco, VI, p. 635; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu,
II, No. 835).

82.

este

fără

Este

de

vorba

a

asemenea

de

subrogaţie,

o obligaţie

distinge

între

când

indivizibilă,

diferitele

specii

de

indivizibilitate. (Demolombe, XXVII, No.
589; Larombitre,
Obligations, Art.
1251,
No. 56; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 31,
p. 184; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1949:
Laurent, XVIII, No. 9%; Huc, VIII, No. 33;
Josserand, II, No. 883: Alexandresco, VI,
p. 635; C. Hamangiu, Il. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, Il, No. 835).
83. De asemenea, există subrogaţie legală, în profitul fidejusorului şi a cofi-

dejusorilor,

cari

sunt

ţii. (Demolombe,

obligaţi

XXVII,

No,

pentru

al-

590, 501; La-

rombiere, Obligations, Ari. 1251, No. 49
urm.; iDalloz, Rep., Obligations, No. 1959
„utm.; Suppl., Obligations, No. 816; Huc,
VIU, No. 75; Josserand, II, No. 885; Alexandresco, VI, p. 6536, text şi nota 2).
84. In materie de asigurări maritime,
asigurătorii care plătesc, sunt subrogaţi
de drepti în drepturile asiguratului, (Dal-

loz;

R&p.,

Obligations,

85.

Obligations,
No.

No.

1965;

Suppl.,

818).

:

Pentru ca subrogaţia să aibă loc în

profitul unui coobligat, nu este necesar
ca obligaţia sa să aibă aceiaşi origină că
datoria principală şi nici ca ea să-şi aibă
isvorul înir'un contract, ci ea poate rezulta dintr'un delict sau quasi-delict. (De-

molombe,

Obligations,
No. 815).

XXVII,
No.

No.

1957;

86. Condiţiunea

594:

Suppl.,

esenţială

Dalloz,

Rep,

Obligations,

a

subroga-

ției prevăzuiă de art. 1251 $ 5 ce. civ. în.
(1108 $ 3 c. civ rom.) este plata datoriei;când plata se va îace parțial, subrogatția
va avea loc numai
până la concurenţa
sumei plătite. (Demolombe,
XXVII,
No.
604).

87. Se asimilează cu plata. diferitele
moduri de stingere a obligaţiei, ca: novaţiunea, compensația sau remiterea da-.
toriei. (Demolombe, XXVII, No. 605; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 821).
88. Confuziunea
nu
este
asimilată
plăţii,
deoarece
ea nu are de efect să
stingă în realitate obligaţia. (Demolombe. XXVII, No. 606).

89.

losul

91 —

Subrogaţia

celui

care

nu are loc decât

plăteşte

datoria

în fo-

din banii

Art.
săi

1108

DESPRE

personali.

(Aubry

et

Rau,

ed.

4u,

IV, $ 321, text şi notele 68, 69, p. 185; Dalloz,
Rep., Suppl, Obligations,
Laurent, XVIII, No, 105).

90. Subrogaţia

No.

de

prevăzută

807,

ast.

8%.

1251

$ 5 e. civ. fr. (1108 $5 ce: civ. rom.), îşi
roduce efectele sale, nu numai contra deitorului, ci şi contra terţilor. (Demolombe,

XXVII, No. 607; Dalloz, Rep. Obligations,
No, 1435, 1972; Planiol, II, No. 502).
9]. Astfel, în cazul când este vorba
codebitorii solidari, obligaţi în acelaş mod,de

acel care plăteşte întreaga datorie, nu va
putea cere, conform ari. 1244 ce. civ. fr.
(1053 ce. civ. rom.), dela fiecare din ceilalţi
codebitori, decât porţiunea sa din datorie.
(Demolombe, XXVII, No. 699; Dalloz, Rp.
Obligations, No. 1435, 1972; Planiol, If,
No.

502).

92. Drepturile de subrogaţie legală,
pre.
văzute de art. 1251 $ 3 e. civ. fr. (1198
85
€. civ. rom.), pot fi cesionate. (Dalloz,
Rep,

Oplisations, No.
130).

93. Potrivit

1975; Laurent,

dispoziţiilor

XVIII, No.

art. 1251

$ 4
€. civ. fr. (1108 $ 4 e. civ, rom.).
subrogaţia se face de drepti, în folosul
eredelui
beneficiar care a plătit din averea
sa
toriile succesiunii, Legea favorizează daaceastă plată pentru a libera succes
iunea
care îi va aparține, după plata
tuturor
daţoriilor şi sarcinilor de care
este grevată. (Demolombe, XXVII, No.
620 urm.
Larombiere,
Obligations, Art.
1251, No.
71; Demante et Colmet de Santerre,
V, No.
196 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 521,
text şi nota 65, p. 184; Lauren
t,
No. 106; Huc, VIII, No. 76; BaudrXVIII,
y et
Barde, Obligations, II, No. 1559;
Planiol,
II, No. 505; Josserand, II, No.
586;
xandresco, VI, p. 641, 642; C. Haman Alegiu,
Il. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoi
anu, II,
No. 836).
94. Dispoziţiile art: 1951 $ 4 c.
civ. fr.
(1108 $ 4 ce, civ. rom.), nu-şi găsesc
aplicațiunea decât moştenitorilor cari
au acceptat succesiunea sub beneficiu
de inventar, îndeplinind
formalitățile
prevăzute de lege. (Demolombe,
XXVII, No.
625; Josserand. II, No. -386; Alexan
dresco,
VI,

p.

642),

95. Subrosaţia prevăzută de
art. 1251
S 4 c. civ. fr, (1108 S4c. civ. rom.),
nu
poate fi întinsă la curatorul
unei succesiuni vacanie, care plăteşte
din banii săi
datorii

le. succesiunii, deoarece
este de drept strict, (Demolombe,subrogaţia
XXVII,
No,
624;
arombiere, - Obliga
1251, No. 79; Aubry et Rau, ed.tions, Art.
4-a, IV, $
521, text şi nota 65, p. 184;
, Râp., Obligaiions, No. 1978; LaurenDalloz
t, XVIII, "No.
107; Huc, VIII,

No. 76: Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1561;
Planiol, II, No.
503;
Alexandresco, VI, p. 642;
Contra:
Toullier. VII, No. 155; Rollan
d de Villargues, Râpertoire du notariat,
Subrogation,
No, 55).

96.

sau

Cel

trimis

definitivă

în

asupra

posesie

bunurilor

provizorie,
unui

ab-

PLATĂ

seni,

are

bigre.

loz,

Codui

dreptul

R6p.,

dresco,

97.

la subrogaţie.

Obligations,

Art.

Obligations,

VI, p. 645).

Aceeași

soluţie

vința moștenitorului
terţi repreziniă pe

Obligations,
No.

76;

98.

Art.

No.
este

No.

1978;
,

(Larom80;

Dal-

Alexan-

admisă

aparent,
defunct

|

în pri-

care faţă de
(Larombieră,

1251, No. 81; Huc,

Alexandresco,

De

1251,

civil

VIII,

VI, p. 643).

asemenea,

aceeaşi

soluție

este

admisă în privinţa tuturor acelora cari au
un drept de moştenire supus rezoluţiunii,
fie că sunt investiţi cu acest
drept
în
virtutea vocației personale, fie în
virtutea
unei
cesiuni.
(Larombi&re,. Obligations,
Art. 1251, No, 82; Fluc, VIII, No.
76; Alexandresco, VI, p. 643).
,
99. Pentru ca subrogaţia legală să aibă
loc, trebueşte ca moştenitorul beneficiar
să. plătească o datorie a succesiunii
cu
banii săi proprii; dacă plăteşte din
banii
succesiunii nu există
subrogație
legală.
(Demolombe, XXVII, No. 625; Dalloz,
Rep.

Obligations, No. 1976; Laurent,

XVIII, No.

108; Alexandresco, VI, p. 645).
100. Prin
cuvântul:
„datorii“

între-

buințat în art. 1251 $ 4 c. civ. fr. (1108
$ 4
c. civ. rom,),

se înţeleg toate sarcinile succesiunii între cari intră şi legatele
şi drepturile de mutație. (Duranton, XII,
No.
Demolombe, XXVII, No, 626; Laromb 177;
iere.

Obligations,

Art.

1251, No.

72;

Aubry

et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text şi
nota 66, p.
185; Dalloz, Rep, Obligations,
No. 1977;
Laurent, XVIII. No. 108; Huc,
VIII, No.
76; Baudry et Barde, Obligations,
1, No.

1562; Alexandresco, VI, p. 645, 644).
101. Dacă moștenitorul beneficiar
dreptul

are

numai la jumătate din succesiume, el nu va fi subrogat decât
până la
jumătate, chiar dacă a plătit
totalitatea
datoriei succesorale, afară de cazul
când
ar fi vorba: de o datorie ipoteca
ră sau indivizibilă, (Duranton, XII,
No. 179; Demolombe, XXVII, No. 627,
628;
Larombire, Obligations, Art, 1251,
No. 75; Laurent, XVIII, No. 108; Baudry
et Barde,
Obligations
II. No. 1563;
Alexandresco,

VI, p. 644, 045).
102. Moştenitorul

beneficiar,

în limita subrogaţiei pe
legea,
toate
drepturile

câştigă
care i-o acordă
creditorului
pe

care l-a plătit, fie contra creditorilor
sucşi legatarilor, fie contra comoştenitorilor detentori ai imobilelor ipotecat
cu datoria plătită de el. (Demolombe,e
XAĂVII. No. 629 urm.; Larombiere,
Obligations, Art. 1251, No. 74 urm.; Laurent
.
XVIII, No. 108; Alexandresco,
VI. p. 644).
cesiunii

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până la 1927).

1. Somaţiunea ce unul
din debitorii solidari care plăteşte într
eapa datorie, urmează a face celorlalți
codebitori pentru
„ despăgubirea sa, nu
treb
sul somaţiilor prevăzut ue luată în sene de art. 588 pr.
Civ... ci în sensul unej
notificări. care. la

—99 —

Codul

civili

DESPRE PLATĂ

subrogare spre deosebire de cesiune, poate

fi

chiar

verbal

adresată

debitorului,

.

Caramurat-Constanţa,

de

Pand. Rom.

vreme ce divizarea datoriei operează deplin drept, prin efectul legii. (Jud. ocol,

Art, 1109

22 din

14 Mai

1925

1926, III, 27, Justiţia Dobrogei

6-7/1925).
2. A se vedea:

art,

1537,

nota

3.

Art. 1109. — Subrogaţiunea stabilită, prin articolele precedente,
se operă atât în contra fidejusorelui cât şi în contra debitorului. Ea
nu poate desființa dreptul creditorului, când plata i s'a făcut

numai pentru parte din. datorie; în acest caz,
pentru ce are a mai lua, aceleași drepturi ce

gatul, pentru partea
- (Civ.

973,

1106

plătită,

urm.,

464, 803; Civ. Fr.

celui

cui

urm.,

1669;

1652

1252).

a

el poate exercita,
exercită Şi subro-

făcut
C.

o

plată

com.

parţială.

298,

323,

462,

Tezt. fr. Art. 1252.— La subrogation 6tablie par. les articles prâc6den
ts
a lieu tant contre les cantions que contre les d6hiteurs: elle ne peut
nuire au
eraneier lorsquil n'a €t6 pay qw'en partie; en ce cas, il peut exercer
ses droits,
pour ee qui ui reste dă, par prâfârenee ă celui dont il n'a recu qwun
paiement
partiel.
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Datorie chirogratară 24,25, | Recurs 12-15, 17, 18,
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Derogare 27,

Rezoluțiune 5
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Subrogație convenţională
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Moesia 16, 94, 88,
Suhrogatie legală. 8, 9,

Ordine publică 27,

Terţi 2, 4, 13—18,

Plată parțială 20-25,

1.

Sabrogaţia

irausmite

subrogatului

subrogan-

tului, şi nu numai privilegiile şi ipotecile,
ci şi toate drepturile
alipite la creanță.
(Demolombe,
XVII, No. 636; Larombiăre,
bligations, Art. 1252, No. 1; Aubry et Rau,
ed. 4-a. IV, $ 321, text şi nota 76, p. 18;

Dalloz, Rep., Obligations, No. 1985; Suppl.,

109;
1567;

828;

Laurent,

XVIII,

No.

Baudry et Barde, Obligations, II, No.
Planiol, II, No. 506; Josserand, II,

No. 898;

mangiu,
ianu,

No.

Alexandresco,

VI, p.

|. Rosetii-Bălănescu

647;

C.

Ha-

şi Al. Băico-

Il, No. 829, 837).

Băicoianu,

subrogatului

fidejusorilor,

II,

dreptul

după

cum

mante et Colmet de Santerze, V, No. 197

bis, L; Aubry et Rau; ed. 4-a, IV, $ 521, p.
156; Iuc, VIII, No. 77: Baudry et Barde,

Obligations, II, No. 1567; Alexandresco,

p. 647, 650; C. Hamangiu,
toate
meau

toate drepturile cari aparţineau

Obligations,

dă

contra

şi Al.

Băicoianu,

4. Subrogaţia

Doctrină.

Al.

prevede art. 1252 c. civ. fr. (1109 ce. civ.
1om.). (Demolombe, XXVII, No. 637; De-

nescu

Vânzare 5

şi

837).

terţii detentori
torie.

Il, No.

transmite

drepturile şi
subrogantului,

acţiunile
în ceea

837).

subrogatului
care aparţice priveşte

de imobile ipotecate

(Demolombe,

VI,

|. Rosetti-Bălă-

XXVII,

No.

la

638,

da-

639;

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 197

bis, II, III; Laurent, XVIII, No. 110; Huc,
VIII, No. 77; Josserand, II, No. 89%; Alexandresco, VI, p. 648, 630).
|
_
5, Subrogatul succede la acţiunea în rezoluţie care aparținea vânzătorului contra

cumpărătorului „Pentru

neplata

(Demolombe,

641;

XXVII,

No.

preţului.

Larombiăre,

Obligations, Art. 1252, No. 15: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, 5 521 text şi nota 73. p
186;

Laurent,

No.

77;

No.

1567;

XVIII,

No.

411:

Huc,

VIII.

Baudry et Barde, Obligations,
Planiol,

II,

No.

599;

II,

Alexan-

2, Această subrogaţie are loc nu numai
față de debitor, ci şi faţă de terți, cari pot
fi constrânşi fie personal, fie real, la plata
datoriei. (Demolombe, XXVII, No. 637; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 197

dresco, VI, p. 648, nota: Contra: Mass6 e.
Verg6 sut Zachariae, II, $ 565, nota 2, p.
456).
e
a
|
6. Subrogaţia îşi găseşte aplicațiunea a
acţiunea pauliană care aparţine cre itoru-

bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521,
texi şi nota 74, p. 186; Huc, VIII. No. 77:

lui. (Baudry et Barde, Obligations, II,
1567: Alexandresco, VI, p. 648, nota)-.,

Baudry

ei Barde, Obligations, [I. No. 1567;

7. Subrogatul

poate

ceda

drepturile

No.

ce

Art. 1109

DESPRE

le ţine din subrogaţie. (Dalloz, Rep., Obliafis, No. 1985; Laurent, XVIII, No, 130;
Baudry et Barde, Oblizations, II, No. 1576).
8. Această soluţiune are loc atât în cazul unei subrogaţiuni convenţionale, câi şi
în cazul unei subrogaţiuni legale. (Laurent,

XVIII, Ne. 150; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1576; C. Hamangiu, 1. Ro:
setti-Bălănescu

837).
9.

şi

Subrogaţia

conferă

Al.

Băicoianu,

legală

subrogatului

II,

No.

,
convențională

sau

numai

drepturile

şi

acțiunile cari aparţineau subrogantului şi a
căror cauză exista în profitul său în momentul în care a operat subrogaţia. (Demo-

lombe, XĂVII, No. 642; Aubry

4-a,

loz,

IV,

Rp,

et Rau, ed.

$ 321, text şi nota 77, p. 187;

Suppl.,

Laurent,

VIE

Obligations,

Dal

No.

No. 114).

828;

10, Se poate renunţa la beneficiul subro-

gației, în totul sau în parte. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2003, 2004; Supl. Oblisations, No. 830; Alexandresco,
Vi, p. 653).

11. Părţile

pot

conveni

să

micşoreze

efectele subrogaţiei, chiar legale. (Demolombe, XXVII, No. 646; Larombiăre, Obligations, Art. 1252, No. 2; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1568).

12.

In principiu,

subrogaţia

. transmite

subrogatului, toate drepturile care aparţineau subrogantului. La acest principiu, legea a adus resiricţiuni cu privire la comoştenitori, la codebitori solidari, la cofidejusori, după care acel dintre ei care plăteşte totalitatea datoriei, este obligat să

împartă

recursul

său

contra

celorlalți,

647;

Demante

pe

când creditorul ar fi putut să urmărească
pe fiecare pentru totalitatea creanţei. (De-

molombe,

Colmet

XXVII,

de

V; Aubry
şi notele

Santerre,

No.

V,

No.

197

et

bis,

IV,

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 321, texi

80,

81,

p.

187,

18;

Dalloz,

Rep.

PLATĂ

Codul

civil

nota 85, p. 188; Dalloz, Rep. Suppl, Obligations, No. 835; Huc, VIII, No. 78).
16.

Repartiția

porţiunilor

se

face

între

ierţii detentori proporțional cu valoarea
comparativă a imobilelor ce le deţin, de-

oarece această valoare reprezintă
fiecăruia
în
achitarea
datoriei.

biere,

Obligations,

Art.

mante et Colmet de
bis, VI urm.; Aubry

1251,

No.

interesul
(Larom-

29; De-

Santerre, V, No.
et Rau, ed. 4-a,

197
IV,

$ 321, p. 188; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 833; Huc, VIII, -No. 78).
17. Când datoria este garantată în ace-

- laş timp prin o lidejusiune și prin o ipoiecă, după o părere, dacă terţul detentor

a plătit totalitatea datoriei, are recurs contra [idejusorului; însă dacă fidejusorul a .

plătit

totalitatea

contra

ierțului

tionnement, No.
„thegues, III, No.

datoriei,

el nu

detentor.
429;
800).

are

recurs

et

hypo-

(Troplong,

Privileges

Cau-

18. După a doua părere, dominântă, în
acest caz numai fidejusorul va putea exer-

cita

recursul

pentru

său

contra

toi litatea

tentor

nu

poate

mante

et

Colmet

ierțului

datoriei,
exercita

însă

detentor

terţul de-

recursul.

(Demo-

lombe, XXVII. No. 649, 650, 651;
Larombiere, Obligations, Art. 1252, No. 19; Dede

Santerre,

V,

No.

197

bis, X; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 321,
text şi notele 84, 85, p. 158, 189; Dalloz,
Rep., Suppl., Obligations, No. 834; Lau.
rent,

XVI,

No.

125

urm.).

19. Potrivit principiilor de drept, subro-

gațiunea nu poate vătăma creditorului. (Demolombe, XĂVII, No. 661: Larombiere, Obligations, Art. 1252, No. 23; 'MDemante et
Colmet de Santerre, V, No. 197 bis, XII;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, p. 191;
Laurent, XVIII, No. 13i; Huc, VIII, No.

79; Baudry
1569;

Planiol,

et Barde,

Obligations,

II, No.

515).

ce. civ.

rom),

II, No.

Suppl. Obligations, No. 823, 832; Baudry
et Barde, Obligations, IL, No. 1568; Alexan-

civ.

tea sumei plătite, contra

când plaia sa făcut numai peniru parte
din datorie, ci îşi conservă drepturile sale
entru ceea ce-i rămâne datorit, cu prelerință faţă de acela dela care nu a primit

20, Potrivit
În.

dresco, VI, p. 650).
|
13. Terţul detentor al unui imobil ipotecat, care
plăteşte
totalitatea
datoriei,
după o părere, are recurs, pentru totalita-

nu

ai altor
creanţă.

decât o
gations,

14. După

terțul

terţilor detentori

imobile ipotecate pentru
(Laurent, VILE No.. 128).

a doua

detentor

care

părere,
a

plătit,

aceeaşi

în acest caz,
are

recurs,

în virtutea subrogaţiei, contra) oricăruia din
terţii

deținători, pentru întreaga creanţă,
însă cu obligaţia de a scădea din
totalul
creanţei, valoarea imobilului ce-]
deţine.

(Demolombe, XXVII, No. 656 urm.).
13. După a treia părere, dominantă, tertul detentor care a plătii întreaga
are dreptul să exercite recursul său creanţă,
fiecăruia dintre ceilalţi terți detentori,contra
însă
numai pentru

partea care trebue să rămână
în sarcina fiecăruia, (Larombiăre,
tions, Art, 1251, No, 29; Troplong, ObligaHypotheques, IV, No. 788 ter; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 197 bis,
VI urm.;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
321, text şi

—

poate

(1109

dispoziţiunilor

desființa

dreptul

art.

4952

ce.

subrogaţiunea

creditorului,

plată parţială. (Dalloz, Rep., ObliNo. 1991, 1992; Suppl, Obligations,

No. 838).
21. Pentru

exercitarea

dreptului

de pre-

îprinţă acordat de arti. 1252 e. civ. fr.
cd. civ. rom.) creditorului care nu a
plătit decât în parte, puţin importă
subrogaţia emană dela creditor sau
debitor,
(Larombiăre,
Obligations,
1202 No. 24; Dalloz, Rep. Obligaiions,

(1109
iost

dacă
dela
Art.
No.

22. De asemenea. este indiferent dacă
este vorba de o subrogaţie conve
nţion
sau de o subrogaţie legală. (Larombiărală
e,
Obligaiions, Art, 1252, No. 24).
23. Preferinţa acordată creditorului
loc numai pentru restul din creanță are
din
care a primit o plată parțială,
pentru celelalte creanţe ale sale,iar nu şi
pentru
care

94—

se

va

urmă

ordinea

prevăzută

de

Codul

civil

dreptul

DESPRE

comun.

(Demolombe,

XXVII,

No.

țiunea, chiar dacă" creauţa ar fi garantată
prin fidejusiune. (Demolombe, XXVII, No.

668; Larombiăre, Obligations, Art, 1252, No.
50; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text

şi nota 90, p. 191; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 1993; Suppl., Obligations, No. 839; Laurent, XVIII,
No. 136; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1570; Planioi, [[, No.

670;

"191;
845;

No.

518).
24. Art. 1252 e. civ. fr. (1109 c. civ.
rom.), presupune că există în profitul creditorului un drept de preferinţă rezultând
dintr'un privilegiu sau din o ipotecă. Dacă creanţa este chirografară, creditorul nu va .
avea dreptul să primească plata cu preferinţă faţă de subrogat dela care a primii numai o plată parţială, (Demolombe,
XXVII, No. 669; Larombiere, Obligations,
Art, 1252, No. 27; Demante et Colinet de

Santerre,

V, No.

197 bis, XVII;

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 521, text şi nota 91,
„191; Dalloz, Rep, Obligations, No. 2002;
Suppl.,
_Obligations,
No.
845;
Laurent,

XVIII, No. 155; Huc, VIII, No. 79; Baudry
et Barde,

Obligations,

II. No.

II, No. 518).
25.

Această

regulă

își

1571:

Planiol,

găsi

aplica-

va

$ 3. Despre

Art. 1110

PLATĂ

Aubry

et Rau,

ed. 4-a, IV, $ S21p.

Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
o.
Laurent, XVIII,
No. 155; Huc, VIII,

79; Baudry

et Barde,

Obligations,

II,

No. 1572; Planiol, II, No. 518).
26. Dispoziţiunile art. 1252 ce. civ.
fe.
(1109 c. civ. rom.), nu-și găsese aplicaţiunea, dacă în loc de subrogaţie a avut loc
cesiunea; în acest caz nu există preferinţă
în favoarea creditorului originar, ci cesio-

narul
mod

şi creditorul

proporţional.

vor

fi

(Demante

îndestulați

în

et Colmet

de

Santexre, V, No. 197 bis, XVI; Dalloz, R&p,,
Obligations, No. 1995; Suppl., Obligations,
No. 840; Laurent, XVIII,
No. 132).
27. Părţile pot deroga dela dispoziţiu-

nile art. 1252 c. civ. îr. (1109 c. civ, rom.),
deoarece ele nu sunt. de ordine publică.
(Larombiăre, Obligations, Art. 1252, No. EZE
Demante et Colmet de Santerre, V, No.

197 bis, XIII; Laurent, XVIII, No. 154; Bau-

dry et Barde, Obligations, II, No. 1575; Planiol, II, No. 517).
-

imputațiunea

plăfei 1).

Art. 1110.— Debitorul, având mai multe datorii, al căror
obiect este de aceeaşi speţă?), are dreptul a declară, când plăteşte,

care

este

1101,

1111

datoria

ce

voeşte

urm.,

1506;

Civ.

Test. fr. Art. 1253. — Le
lorsqu'il paie quelle dette
Tezi. Ital. art. 1255.— Chi
dichiarare quando paga, qual sia
clarer,

a desface.

Fr.

Bam 13, 14.
Chitanţă 20. d

Lucruri certe
nate 15.

determr,

Lucruri fungibile 13, 13,

Condiţiune suspensivă 12,
Datorie unică 3,
Debitor unic 2,
Existenţa plăţii 17.
Fidejusiune 21.

Grâne

şi

Plată parţială 3, 11.
Pivralitate
de datorii

-

multe
fiind

adause

de

legiuitorul

no-

2) În art. francez corespunzător 1233, lipsesc
art, 1255,

Codul

civil, Italian.

datorii aceluiaşi creditor

neputând

acoperi

toate da-'

No.

1;

Larombiăre,

Obligations,

Art. 1255, No. 1; Laurent, XVII, No. 600;
Huc, VIII, No. 81; Alexandresco, VI, p. 5530).

4. Potrivit

dispoziţiunilor

civ. fr. (1110 c. civ. rom),
multe datorii, imputaţia

1) Prin „imputațiunea“ unei plăţi se înţelege” determinar
ea,
datorii, a creanţei, a datoriei, ce vorşte a plăti anume,
luate din

făcută

toriile,. urmează a se decide care din aceste

XXVIII,

1, Cuvintele: „al căror obiect este de
aceeaşi specie“ din art. 1110 c. civ. rom.
lipsesc în textul art, 1255 e. civ. în. cores-

fiind

şi plata

poate avea loc imputaţiunea, ci plata parțială atrage o stingere
parţială
a
datoriei şi în acest caz are loc o scădere a
datoriei, iar nu o imputaţiune. (Demoiombe,

Terţi 16.
| Vin 13.

Doctrină,

punzător,

Stru după art. 1255 c. civ. italian. (Alexandresco, VI, p. 551, nota 3).
2. La imputaţiunea plăţii se presupune
că există un singur debitor care are de

Baudry et Barde, Obligations, ÎI, No. 1578;
Pianiol, II, No. 441; Alexandresco, VI, p. 330).
3. Când nu există decât o datorie, nu

Specie 1.
Stingere 2, 3.
Stingere parţială 3,

Imputaţiune făcută de de- | Termen 10, 16.

bitor 4, 7 -42.
Imputaţiune legată 6, 19.

1091,

datorii va trebui să fie considerată stinsă
cu preferință. (Demolombe, XXVIII, No. 1;

Simultaneitate 18, 19,

Imputațiune 1 urm.
Imputaţiune
făcută de creditor 5,

(Civ. 1023, 1024,
Ital. 1255).

plătit mai multe

2,

Preterinţă 2.
Prejudiciu 16.
Refuz 8—12.

15,

Civ.

dâbitem de plusieurs dettes a le droit de d6il entend aequitter.
ha piă debiti della stessa, specie, ha diritto di
il debito che intende di soddisfare. ,

INDEX ALFABETIC
(la doctrină),

Concomitenţă 18, 19.

1253;

cuvintele: „al

arătarea,
,

căror

ce

obiect

face

este

debitorul

de

art.

1255

e.

când există mai
sumelor plătite
care lare

aceiași

mai

speță“. ele

|

Art. 1110
oate

DESPRE

[i tăcută

de însăşi

debitorul.

(Dal-

fo, Rep., Obligations, No. 2006; Alexaudresco, VI, p. 531).
Ă
|
5. Potrivit dispoziţiunilor art. 1255 e. civ.
îx. (1112 c. civ. rom.), imputaţia poate fi

făcută

şi de creditor.

(Dalloz, Rep.,

Obli-

gations, No. 2006; Alexandreseo, VI, p. 531).
6. Potrivit dispoziţiunilor art.
1256 ce.
civ. În. (1115 €. civ. rom.), imputaţia poate

fi făcută şi de lege.

(Dalloz,

Rep., Obliga-

tions, No. 2006; Alexandresco, VI, p. 551).
7. Potrivit dispoziţiunilor art.
1255
ce.
civ. În. (1110 c. civ. rom), debitorul poate
declara când plăteşie, care este datoria ce
voește a stinge. (Demolombe, XXVIII, No.
5, 6; larombigre. Obligsations, Art. 1255,

No. 3; Dalloz, Râp., Obiigations, No. 2007;
Laurent, XVII, No. 603; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1579; Planiol, IL, No.

s'o

facă

debitorul,

aduce

favoarea

supra

avea

fără

unei, datorii

creditorului,

neajunsă

încă

605;

No.

Huc,

2007;

VIII,

Lau-

No.

1255

e. civ. fr. (1110 e. civ.

găseşie aplicaţiunea
de datorii de bani,
bile care

țile

sunt

XXVIII, No.
de Sanierre,

14.

VI,

decât dacă este vorba
sau de lucruri fungi-

sunt

egale.

şi cantită-

(Demolombe,

28 urm.; Demante et Colmet
V, No. 198 bis, îl; Laurent,

XVII, No. 601;
dresco,

de

rom.), nu-şi

de aceeaşi natură

datorite

8;

Fuc,

VIII, No. 81; Alexan-

p. 530).

De obiceiu imputaţiuaca

are loc nu-

Împutaţiunea

care

nu

au

şi determinate
deosebită, cum

de

poate

avea

obiect

sau
ar

loc

în

corpuri

cantităţi de nafi de exemplu,

grâne, vin. (Demolombe, XXVIII, No. 28,
29; Mourlon, II, No. 1375; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 198 bis, III; Laurent, XVII, No. 601; FHuc, VIII, No. 8i;

atingere

impuiaţia

voia

art.

certe
tură

Alexandresco, VI, p. 530).
16. linputaţiunea unei datorii a cărei
termen a fost stipulat în favoarea creditorului, iar creditorul a consimțit la imputație, trebueşte respectată chiar dacă ar
aduce prejudiciu terțelor
persoane. (Baudry et Bard, Obligations, HE No. 1587).
17. Pentru ca să aibă loc imputaţia, trebueşte ca să fi existat o plată, (Dalloz,

Huc, VIII, No.
Obligations, II,

creditorului,

loc,

Obligations,

No.

Alexandresco, VI, p. 532, nota 3).
13. Imputaţiunea plăţii, prevăzută

15.

No. 1579; Alexandresco, VI, p. 532).
10. Astfel, dacă termenul este stipulat
poate

Rep.,

XVII,

obligaţiunile

Santerre, Y, No. 198 bis, II; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 520, text și nota 5, p. 166;

în

Dalloz,
rent,

VI, p. 530).

XXVIIL, No. 7; Larombiăre, Obligations,
Art. 1253, No, 4; Demante et Colmet de
No. 604;
et Barde,

chariae, III, $ 562, nota 2, p. 562; Demante
et Colmei de Santerre, V, No. 198 bis, II;

toare încât să nu se poată şti la care daiorie se aplică lucrul plătii, (Alexandresco,

drepturilor creditorului, ea nu se poate face
decât cu voia
creditorului. (Demolombe,

Laurent, XVII,
81, 82; Baudry

civil

mai la datorii în bani, deoarece nu se poate
întâlni ca
debitorul
să datorească
mai
multe luccuri fungibile, atât de asemănă-

442; Alexandresco, VI, p. 531),
8. Imputaţia plăţii se poate face fără
voia creditorului, când debitorul poate obliga pe erediior să primească plata datoriei
pe care voeşte s'o impute. (Dalloz,.
Rep., Obligatious. No. 2007; Alexandresco,
VI, p. 531, 532).
9. In cazul însă, când imputaţia pe care

voeşte

Codul

PLATĂ

nu

a-

Râp.. Oblisations, No. 2019).
18. Imputaţia trebueşie să

la sca-

se

facă

în

denţă.
(Duranton,
XII, No. 191;
Demolombe, XXVIII, No. 50; Larombiăre, Obligalions, Art. 1254, No. 5; Demante et Col-

chiar momentul plăţii, iar -dacă debitorul
ar voi să facă iwputaţia mai târziu, ercditorul. are dreptul să se opue” (Demo-

et Rau,

gations,. Art. 1255, No. 6; Dalloz, R&p., Obligations, No. 2020; Alexandresco, VI, p.
531, nota 4).

met de Santerre, V, No. 198 bis, 1; Aubry
ed.

4-a,

IV,

$ 520,

p.

167;

lombe,

Dalloz,

Rep., Obligations, Ne. 2007; Laurent, XVII,

No. 605: Huc, VIIL, No. 9%; „Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1579; Planiol,
II, No. 442; Alexandresco, VI, p. 532),
]]. De asemenea, deoarece după dispozițiunile ari. 1244 c. civ. fr. (1101 c. civ.

rom.),

creditorul

nu

poate

fi obligat

19, În

Larombiere,
Dalloz,

să

12. De

Alexandresco,

asemenea,

VI,

VI,

plăţii
„Nu se poate face fără voia
creditorului;
in cazul unei obligaţiuni supuse unei
condițiuni suspensive, (Masse et Veree
sur Za=—

—

Rep.

p.

când

plăţii

în

momentul

Obligations,

Art. 1253, No. 6;

Obligations,

No.

539).

21. Dacă

p. 555).

imputaţiunea

Obli-

2020;

A-

lexaudresco, VI, p. 551, nota 4).
20. Debitorul are dreptul să ceară creditorului ca să "arate prin. chitanța ce
o
liberează datoria-pe care debitorul înţelege
a o plăti, căci dacă nu se face această
Constatare prin chitanţă, declaraţia de imputațiune a debitorului nu are nici o valoare.
(Demolombe, XXVIII, No. 34: Larombiăre,
Obligations, Art. 1255, No. 5; Alexandresco,

XXVIIL, No. 31; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 198 bis, II; Laurent, XVII
No. 602: Huc, VIII. No. si; Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1579; Planiol,
442;

cazul

No. 32; Larombiere,

nu s'a făcut iinputația, va avea loc imputaţia legală. (Demolombe. XX VIII, No. 32;

primească o plată parţială a datoriei, rezuliă că dacă datoriile sunt
neegale
şi
plata este egală cu datoria cea mai mică,
imputaţiunea nu se poate face asupra datoriei celei mai mari, fără voia creditorului, deoarece acesta nu poate fi silit să primească
o _ plată
parţială.
(Demolombe,

II, No.

XXVIII,

debitorul

.

are mai multe da-

torii, din care unele garantate cu fidejuSiune, iar altele negarantate, el va putea

imputa plata ce-a
gin aceste datorii.
24),

96—

făcut asupra oricăreia
(Alexandresco, VI. p.
i

Art.

11

- DESPRE

Art. 1111. — Debitorul unei
dobândă,

sau

o rendită,

Codul

PLATĂ

datorii, pentru care

se

civil

plătește

nu poate, fără consimțământul creditorului,

să impute plata ce face pe capital cu preferință asupra renditei
sau a dobândei. Plata parţială, făcută pe capital şi dobândă, se
impută

mai

urm.;

întâi asupra

dobândei.

1695,

C.

1692,

1697;

Tezi. fr. Art.
des arrârages,

com.

1254.
— Le

ne peut

point,

(Civ.
713,

1110,

714;

1588,

Civ.

Fr.

1590,

1639,

1254).

d6biteur d'une dette qui porte interât ou produit

sans

le

consentement

du

crâancier,

imputer

le

paiement qu'il fait sur le capital par prâference aux arrtrages ou intârâts: le
paiement fait sur le capital et intârâts, mais qui n'est point intâgral, s'impute
dabord

sur les interâts.
INDEX ALFABETIC

No 2010; Suppl., Obligations, No. 847; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1580;

(a doctrină?
Apreciere suverană 3,
Capital 1 urm.
Casa de depuneri 4.
Cheltueli 7.
Daune-interese 6.
Derogare 2, 3, 14, 13.
Dobânzi 1 urm.
Dobânzi compensatorii
Dobânzi lichide 10.
Dobânzi moratorii 5.
Excedent 11, 12,
Exigibilitate 1, 10, 11,

Contra:

Imputaţiune î urm.
Modificare 18, 19.
Plată parțială 1—4,
Pluralitate de datorii 13.
Prescripţie 9.
:
Raţiune 8, 9,
Rentă 12, 17.
Repetiţiune 12.
Scadenţă 1, 10, 11.
Termen 1, 10, 1,

5,

poate,

fără

dispoziţiunilor art. 1254 c.
c. civ. rom.), debitorul nu

consimţământul

creditorului,

VI,

p. 555, nota 2).

3. Tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă părțile au înțeles să facă mai
întâi imputaţia plăţii asupra capitalului.

(Huc, VIII, No. 82; Alexandresco, VI, p.
535, nota 2).
4, Această dispoziţiune
își găseşte aplicaţiunea şi la plăţile parţiale pe care

le face Casa de consemnaţiuni. (Laurent,
XVII, No. 631; Baudry et Barde, ObligaNo.

553, nota 4),

1581;

Alexandresco,

VI,

p.

,

5, Dispoziţiunile art. 1254 c. civ. fr. (141
e, civ. rom.), după părerea dominantă, își
găseşte aplicaţiunea la orice fel de do-

bânzi, deci şi la dobânzile moratorii, iar
nu numai la dobânzile compensatorii, deoarece legea nu face nicio distincţiune.
(Demolombe, XXVIII, No. 12; Larombiere,
Obligations,

Ari.

1251,

No.

4;

Mass

et

Verge sur Zachariae, III, $ 562, nota 5, p.
429; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 320,
nota

4, p.

166;

Dalloz,

571;

No. 1254; Suppl., Obligations, No. 848; Huc,
VIII, No. 82; Alexandresco, VI, p. 535,

Laurent, XVII, No. 610; Alexandresco,

ÎI,

II, No.

dependentă. (Demolombe, XXVIII, No. 13;
Larombiere, Obligations, Art. 1254, No. 5,
Art. 1256, No. 9; Dalloz, Râp., Obligations,

să impute plata. parţială pe care o face,
asupra capitalului, cu preferinţă faţă de
dobânzile ajunse la scadenţă. (Dalloz, Râp.,
Obligations. No. 2009; Suppl. Obligations,
No. 844; Alexandresco, VI, p. 535).
2. Părţile pot să consimtă, chiar tacii,
ca plata să se impute mai întâi asupra
capitalului şi apoi asupra dobânzilor. (Pothier, Obligations, II,
No. 565; Demolombe,
XXVIII,
No. 16; Duranton, XII, No. 19;

tions,

Obligations,

datorie formează o datorie distinctă și in-

Terţi 19.

Doctrină.
]. Poirivit
civ. fr. (î11i

Pothier,

Duranton, XII, No. 192; Maread€, Ari. 1254, |
No. 3; Laurent, XVII, No. 606; Huc, VIII,
No. 82; Alexandresco, VI, p. 536).
6. Dispoziţiunile art. 1254 ce. civ. în. (1111
e. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea la
datoria de daune-interese, deoarece această

Rep.,

31235. — Codul civil adnotat. — VIII

Obligations,

—

.

nota 4).
.
7, Dispoziţiunile
art. 1254 c. civ. fr.
(1111 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
la cheltueli, deoarece ele formează un accesoriu al creanţei. (Demolombe, XXVIII,

No. 14; Larombi&re, Obligations, Ari. 1254,
No. 5; Aubry et Rau,
text şi nota 7, p. 167;

ed. 4-a, IV, $ 520,
Dalloz, Rep., Obli-

gations, No. 2014; Suppl,, Obligations, No.
548; Laurent, XVII, No. 600; Baudry et

Barde, Obligations, II, No. 1580; Alexandresco, VI, p. 535).
8. Rațiunea dispoziţiunilor art. 1254 c.
civ. Îr. (1111 ce. civ. rom.), este că debitorul

nu trebueşte să aibă posibilitatea să micşoreze capitalul

care produce: dobânzi, îna-

inte de a plăti dobânzile, care nu pot fi
capitalizate decât în anumite cazuri şi în
anumite

condițiuni.

(Demoloimbe,

XXVIII,

No.9, 10; Demante et Colmet de Saniterre,
V, No. 199 bis, I; Laurent, XVII, No. 604;
Be, VIII, No. 82; Alexandresco, VI, p.
534),

9. O altă rațiune este că creditorul are
interes ca dobânzile să fie plătite întâi, deoarece se prescriu prin trecere de cinci ani.
(Alexandreseo, VI, p. 534).

10. Pentru ca dispoziţiunile art. 1254 c.

civ. fr. (11 e. civ. rom.), să-şi găsească
aplicațiunea, trebueşte ca dobânzile să fie
lichide şi exigibile în momentul plăţii. (Demolombe, XXVIII, No. 15; Larombiăre, Obligations, Art. 1254, No. 5; Aubry ei Rau,

ed. 4-a, IV, S 520, texi şi nota 6, p. 166:
Dalloz, Rep., Obligatons, No. 2015; Laureni, XVII. No.
553, nota 5).

97 —

604;

Alexandresco,

VI,

p.

Art. 1112

DESPRE

bis, II; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2009;
Suppl.,
Obligations,
No.
844;
Laurent,
XVII, No. 604; Huc, VIII, No. 82; Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1582).
17. Dispoziţiunile părţii a doua a art.

întrec ceea ce se datoreşte peniru dobânzi,

excedentul se va imputa asupra capitalului,
dacă este exigibil. (Demolombe, XXVIII,
No. 20; Larombitre, Obligations, Art. 1254,
No. 5; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2017).

1254 ce. civ.

12. In ceea ce priveşte rentele, dacă de-

cazul

când

există

mai

multe

tions,

2015).

asemenea,

imputaţia

se va

XVII,

Na,

Alexandresco,
16. Potrivit
a art. 1254 c.
plata parţială

610;

Huc,

VIII,

No.

.

făcută

creditor

19. Chiar

ar

consimţi

această

este

de

debitor

definitivă

şi

şi nu

în

No. 849).

cazul

să

se

modificare

când

modifice

nu

ambele

părţi

imputaţiunea,

poate

prejudicia

drepturile terţelor persoane. (Demolombe,
XX VIII, No. 61, 62; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 520, text şi nota 10, p. 167; Dalloz,

Rep.

Suppl., Obligations, No. 849; Laurent,

XVII,

No.

615).

Jurisprudenţă.
(Continuare

No.

dela 1924 până

la 1927).

1, Pentru ca imputaţiunea unei plăţi să
se facă altfel de cum prescrie art. 1tit c.
civ. — care prevede că se va face mai întâi asupra dobânzilor şi apoi pentru prisos
asupra capitalului — trebue ca voinţa creditorului în acest sens să rezulte expres
sau tacit din actul înfăţişat de debitor.
Simpla menţiune făcută în chitanţe că suma
„sa primit în contul datoriei de...“ sau
că „se va scădea din suma de...“ nu arată lămurit intenţiunea creditorului de a
înlătura aplicarea art. 1111 cod. civ,, ci
constitue mai mult un mod obişnuit de a
vorbi. (Trib. Prahova s. Il-a, Sent. com.

face

asupra capitalului, când
din vreun
act
al creditorului se ya constata că el a consimţit la această. (Demolombe, XXVIII, No.
16; Larombi€re, Obligations, Art. 1254, No.
2; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2016; Lau-

rent,

de

Suppl., Obligations,

da-

”

15. De

ca şi

1582).

capita-

Obligations,

rom.),

mai poate fi modificată decât
prin consimțimântul ambelor părţi. (Dalloz, Rep,

lului, când debitorul a declarai că plăteşte
astfel şi creditorul a primit
plata cu această

Râp.,

II, No.

primită

torii. (Larombiere, Obligations, Art. 1256,
No. 8; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, $ 520,
text şi nota 5, p. 166; Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 845; Laurent, XVII, No.
608; Huc, VIII, No. 82; Alexandresco, VI,
p. 534; Contra: Demolombe, XXVIII, No.
25 urm.).

(Dalloz,

c. civ.

18. Imputaţiunea

întâi asupra dobânzilor fiecăreia dintre da-

condiţiune.

(4111

ci şi la veniturile rentelor. (Demdlombe,
XVIII, No. 19; Baudry et Barde, Obliga-

torii, care produc toate dobânzi, imputaţia
irebueşte să se facă, fără distincţie, mai

14. Imputaţia se va face asupra

în.

cele ale primei părţi a acestui articol, își
găsesc aplicaţiunea nu numai la dobânzi,

bitorul rentei, plăteşte mai mult decâi venitul ei, excedentul va putea fi repetit de
debitor sau dacă nu-l reclamă se va imputa
asupra veniturilor viitoare. (Pothier, Obligations, No. 533; Demolombe, XXVIII, No.
20; Larombitre, Obligations, Art. 1254, No.
5; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2017).
In

civil -

-

11. In cazul când suma plătită cu imputaţiune expresă numai pentru dobânzi,

13.

Codul

PLATĂ

82;

VI, p. 555, nota 2).
dispoziţiunilor părţii a doua
civ. fr. (111 c. civ. rom),
asupra capitalului şi dobân-

zilor, se impută mai întâi asupra dobânzilor. (Demolombe, XXVIII, No.
16, 18;
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 199

No.

12

1926,

No.

din

19

Ianuarie

258).

1926,

Jur.

Gen.

Art, 1112.
— Când debitorul unor deosebite datorii a primit
o chitanță prin care creditorul impută aceea ce a luat special
asupra | unei dinn aceste datorii, debitorul nu mai poate cere ca
imputațiunea să se facă asupra unei alte datorii, afară
numai
dacă creditorul l-a amăgit, sau
1113, 1506; Civ. Fr. 1255).

l-a

surprins.

(Civ.

953,

960,

1111,

Text. fr. Art. 1255
— Lorsqu
. e le dâbiteur de diverses dettes a accepte
une quittance par laquelle le era neler a impută
ces dettes spâeialement, le debiteu » me peut plus ce qu'il a recu sur Pune de
demander Pimputation sur une
dette differente, ă moins qu'il n'y ait eu dol
ou surprise de la part du creaneier.
INDEX

ALFABETIC

Obligaţii naturale

(la doctrină)
Acceptare 1, 2, 3.
Apreciere suverană 10, 11.
Cnmtanţă 1, 2,3, 5, 12,
Concomitenţă 4,

Contestație 12,
Daune-interese
Dol 7—11.

9.

Prejudiciu 2,
Probă 3,
Revocare 1, 2, 3, 7.

Dovadă 5.
Fraudă 7—11,
Imputaţiune 1 urm.
Imputaţiune legală 4.
Litigiu 12,
Mărturisire 6,
Obligaţii civile 12,

12,

Scadenţă 12,
Simultaneitate 4.
Surprindere 7—11,

Terţi 9, 13.

Doctrină.
, 1. Potrivit
civ. În. (1112

98

—

dispoi zițiunilor art. . 1255
c.
ce. civ. rom.), în cazul când

Codul

DESPRE

civil

debitorul nu a uzat de dreptul său de a.
face imputaţiunea plăţii ce a făcut, creditorul poate face el imputaţia prin chitanța
ce o liberează şi dacă chitanţa este acceptată de către debitor, imputaţiunea rămâne definitivă şi debitorul nu mai poate
cere ca imputaţia să se facă asupra altei
datorii. - (Demolombe, XXVIII, No. 35; Larombiere, Obligations, Art. 1255, No. 1, 5;
Dalloz, R&p., Obligations, No. 2021; Laurent,
XVII, No. 611; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1584; Planiol, II, No. 443; Alexandresco, VI, p. 557, 558).
9. Această regulă îşi găseşte
aplicaţiunea, chiar dacă imputațiunea făcută de
creditor, ar cauza un prejudiciu debitorului.
(Demolombe, XXVIII, No. 41; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 2021; Laurent, XVII, No.
6t2; Baudry et Barde, Oblig., II, No. 1585).
3. Creditorul nu mai poate reveni asupra imputării ce a făcut-o prin chitanţă,
după ce a fost acceptată de debitor. (Demolombe, XXVIII, No. 56; Aubry ei Rau,
ed. 4-a, ÎV, $ 520, nota 8, p. 167).
4. Din dispoziţiunile art. 1255 c. civ. În.
(1112 c. civ. rom.), rezultă că imputaţiunea
trebueşte să se facă în momentul plății,
creditorul nu ar putea face această imputaţiuue după plată, fără consimţimântui
debitorului; dacă imputaţiunea nu sa făcut de creditor în momentul plăţii, se vor
aplica vregulele dela imputaţiunea legală.
(Demolombe, XXVIII, No. 37; Larombitre,
Obligations, Art. 1255, No. 2, 4; Laurent,
XVII, No. 611; Huc, VIII, No. 85; Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1585; Planiol,
II, No. 445; Alexandresco, VI, p. 558).
5. Când nu s'a liberat chitarița de plată,
creditorul poate dovedi că imputaţiunea a
fost consimţită de către debitor. (Dalloz,

Râp., Obligations, No. 2025).
6. Măriurisirea făcută de creditor

că a

primit plata, însă ea sa făcut cu imputaie, nu poate fi divizată. (Larombicre,
(Obligations, Art. 1255, No. 4; Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 2025).
7. Potrivit dispozițiunilor art. 1255 e. civ.

fr. (4112 e. civ. rom.), prin excepţiune, debitorul poate reveni contra imputaţiunii făcută de creditor, dacă există dol sau sur-

prindere din partea acestuia.
caţiunea

acestei

regule,

nu

Pentru

este

ne-

No.

566;

apărat

ca să fi existat manopere

loase.

(Pothier,

Demolombe,

Obligations,

XXVIII,

No. 38;

apli-

nevoie

ÎI,

fraudu-

Larombitre,

Obligations, Art. 1255, No. 5; Demante et
Colimet de Sanierre, V, No. 200 bis; Aubry

Art. 1113

PLATĂ
ei Rau,

ed.

4-a,

1V,

$ 320, text

şi nota

9,

p. 167; Dailoz, Râp., Obligations, No. 2021;

Laurent, XVII, No. 612; Huc, VIII,
85; Baudry ei Barde, Obligations, Il,

1585;

Planiol,

II, No.

445;

No.
No.

Alexandresco,

VI, p. 558).
3. Astfel, există dol sau
surprindere,
când creditorul a abuzat de buna credință
a debitorului, care a semnat cu încredere,
sau de simplitatea sau ignoranţa lui. (Pothier, Obligations, II, No. 566;
Demolombe,
XXVIII, No. 38; Larombiăre, Obligations,
Art. 1255, No. 5; Demante et Colmet de

Santerre,

ed.

V, No.

4-a,

IV,

Planioi,

II,

200

$ 320,

bis; Aubry.

text

şi nota

et Rau,

9, p.

167;

Laurent, XVII, No. 612; Huc, VIII, No. 8;
Baudy et Barde, Obligations, Il, No. 158;

558, 539).

No.

445;

Alexandresco,

VI,

p.

9, Pentru aplicațiunea părţii finale a art.

1255 e. civ. îr. (1112 e. civ. rom.), trebueşte
ca dolul să emane dela creditor, căci dacă
dolul emană dela o terță persoană, el nu
(Demola daune-interese.
dă loc decât
lombe, XXVIII, No. 59; Larombiăre, Oblisations, Ari. 1255, No. 5; Dalloz, Rep. Obligations, No. 2021; Alexandresco,
VI, p.
558, nota 5).
10. Timpul în care debitorul trebueşte
să facă reclamaţia sa în caz de dol sau
triaprecierea
la
rămâne
surprindere,

bunalelor, deoarece legea nu-l prevede. (Demolombe, XXVIII, No. 40; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1586; Comp.: Alexan-

dresco, VI, p. 539).
1]. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă a existat dol sau surprindere
din partea creditorului. (Alexandrsco, VI,
p. 539).
12. Dacă creditorul dă o chitanţă privitoare la tot ceea ce i se datoreşte, aceasta
nu cuprinde decât datoriile civile, iar nu
şi datoriile naturale, nici datoriile neajunse
la scadenţă, nici cele litigioase şi contestate.
(Pothier, Obigations, IL, No. 566; 'Toullier,
VII, No. 178; Demolombe, XVIII, No. 42;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2022; Huc,
VIII, No. 85; Alexandresco, VI, p. 540).
13. Dispoziţiunile art. 1255 c. civ. fr.
(1112 c. civ. rom.), privitoare la imputaţie,
nu regulează decât raporturile dinire cre:
ditor şi debitor iar nu şi între aceştia și
terțele persoane. (Larombiăre, Obligations,

1255,

Ari.

No.

6; Demante

et

Colmet

de

Santerre, V, No. 201 bis, V; Daltoz, Rep
Obligations, No. 2024, 2025; Suppl- Obli-I
p. 540).
gations, No. 852; Alexandresco, VI,

Art. 1113. — Când în chitanță nu se zice nimic despre imputaţiune, plata trebue să se impute asupra acelei din datorii
ajunse la termen, pe care debitorul, în acel timp, aveă mai mare

interes a o desîace. In caz de o datorie ajunsă la termen și alta
neajunsă, deși aceasta din urmă ar îi mai puțin :) oneroasă,
putaţiunea se face asupra celei ajunse la termen.
1) Cuvântul

„puțin“:

credem

că s'a

strecurat

aci din

eroare.

— 99—

In

articolul

francez

corespunzător,

im-

1256,

Art.

1113

DESPRE

PLATĂ

Codul

civil

Dacă datoriile sunt de egală natură, imputaţiunea se face
asupra celei mai vechi; dacă datoriile sunt în toate egale, imputaţiunea se face proporţional asupra tuturora. (Civ. 1110, 1112,
1151,

1506;

C. com.

Tezi. fr.

Art.

407;

Civ.

Fr.

1256. -— Lorsque

1256)

la quittance ne

porte

aucune

imputation,

le paiement doit &tre imput€ sur la dette que le debiteur avait pour lors le plus

diintâret d'aequitter entre celles. qui sont pareillement

€chues;

sinon, sur la, dette

6ehue, quoique moins onâreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'egale nature, limputation se fait sur la

toutes choses 6gales elle se fait proportionnellement.
Bibliografie
PașaLeea

Dem.,

Notă sub

C. Apel

Craiova

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Amanet 3,
Apreciere suverană
Chitanţă 1 urm.
Ciauză penală 25.

limputaţiune
convenţională 2
.
Imputaţiune legală 1 urm.
Intenţie 7.

7, 29,

Compensaţie 42.
Compt

curent

Contestaţe 22.
Datorie
34,4

Interes 9, 13, 14, 15, 28, 31.

5, 6.

mai; veche

Ipotecă

32, 33,

Derogare 6, 7.
Dobânzi 9, 16.

Jedactare greşită 1.
Rezoluţiune 27.
Scadenţă 8-11, 13, 14, 33.
Solidaritate 24.
Termen
8—11, 13, 14, 33.
Titlu executor 25.
Urmărire sintă 23.

silită 28,

Faliment 30,
Fidejusiune 19, 20, 21, 23.
Gaj 3
Hotărire 25,

Doctrină.
1. Cuvintele:

„această

din

urmă“,

din

ari. 1115 c. civ. rom., cuprind o greşeală
de redacţie şi trebuia. să se zică: „acea
dintâi“. (Alexandreseo, VI, p. 545, nota 1).

2. Imputaţiunea

prevăzută

de

ec. civ.
Îr. (1115 c. Civ. rom.), se
legală. La 'regulele imputaţiunii
recurge numai în cazul când nu
impuiaţiunea de către debitor sau

creditor __ prin

chitanţă.

art. 1256:

numeşte
legale se
s'a făcut
de către

(Demolombe,

XXVIII, No. 45 urm.; Larombiăre, Obligations, Art. 1256, No. 1; Dalloz, Rep., Obli-

gations,: No.

853; Laurent,

2027: Suppl., Obligations, No.
XVII, No. 614, 615; Huc, VIII,

No. 84; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1588; Planiol, 1[, No. 444;
Alexandresco,

VI, p. 543).

3. Dispoziţiunile

(1113

nea

prin
plata

c. civ.

când

rom),

creditorul

art.
nu-şi

1256

c.

găsesc

îşi realizează

civ.

fr.

aplicațiu-

creanţa

vânzarea gajului afectat special la
acestei creanţe. (Duvergier sur Toul-

lier, IV, No. 184,
XĂVIII, No. 57).

nota

4. De asemenea,
articol nu-şi găsesc

dispoziţiunile
acestui
aplicaţiunea când cre-

a;

(continuare).
s. L, 46/1924,

Justiţia

Demolombe,

Olteniei

9—10/1925.

ditorul cere dela debitor plata unei anumite datorii din mai multe datorii şi acesta

o plăteşte. (Duvergier. sur Toullier, IV, No.
184, nota a; Demolombe, XVIII, No. 58).
5. Dispoziţiunile art. 1256 ce. civ. fr.
(1115

c. civ.

rom.),

nea în materie
“ lombe, XXVIII,

Prejudiciu 31
Privilegiu 18, 21.
Proporţionantate 35.

Decâdere 27.

Executare

9, 17, 21.

Obligaţie naturală 40.

|
plus ancienne:

nu-şi

găsesc

aplicaţiu-

de compt curent. (DemoNo. 59; Larombi&re, Obli-

gations, Art. 1256, No. 15; Dalloz, Rp,
Compie courant, No. 54; Obligations,
No.
2029; Laurent,
XVII, No. 84; Lyon-Caen
et Renault, Trait€ de droit commercial, IV,

No. 850;

Baudry

et Barde, Obligations, Il,

No. 1594).
6. Insă dispoziţiunile acestui articol își
vor găsi aplicaţiunea și la comptul curent,
dacă
există
convenţia
părților.
(Dalloz,

Rep., Compte courant, No. 55).
7, Dispoziţiunile art. 1256 c.

civ.

fr.

(1113 c€. civ. rom.), sunt bazate pe interpretarea voinţii prezumate a părţilor, aşa
încât ele nu-şi vor găsi aplicaţiunea când

tribunalele vor aprecia în mod
voinţa

părților

a fost

ca

suveran

imputaţiunea

că
să

se facă asupra unei anumite dintre datorii.
(Demolombe, XXVIII, No. 60; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 520, text şi nota 13, p.
168;

Laurent,

XVII,

No.

624;

Huc,

VIII,

No. 84; Alexandresco, VI, p. 545).
8. Potrivit dispoziţiunilor art. 1256 e. civ.

Îz. (1115 ce. civ. romi), în cazul unei datorii
ajunsă la termen şi alta neajunsă, deşi

această din urmă ar fi mai oneroasă, imputajiunea se face asupra celei ajunse la
termen. (Demolombe, XXVIII, No. 46; Larombiăre, Obligations, Art. 1256, No. 23;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
201 bis, I; Dalloz, Rep, Obligations, No.
2059; Suppl., Obligations, No. 861; Laurent,
XVII, No. 616; Huc, VIII, No. 84; Baudr
et Barde, Obligations, II, No. 1589; Planiol,
II, No. 444; Alexandresco, VI, p. 545).
9. Astfel se va aplica această regulă

când datoria neajunsă la scadenţă este producătăoare de dobânzi sau când ea este

partea finală a primului aliniat are următoa
rea redacțiune, mai clară decât articolu
lui român: „Sinon sur la dette
€echue, quoique moins ontreuse que
celles qui ne le sont point“. In urmă
echivalent cu cel român,
vine aliniatul al 2-lea 'care este

—

100—

Codul

civil

DESPRE

“Art, 1113

PLATĂ

garantată prin o ipotecă, pe când datoria
ajunsă la scadenţă este neproducătoare de
dobânzi sau este chirografară şi nici chiar
dacă debitorul ar area un interes evident
ca să achite de preferință această datorie
neajunsă la scadenţă. (Demolombe, XXVIII,

No. 2030; Baudry et Barde, Obligations, ÎI,
No. 1590; Planiol, II, NO. 444; Alexan-

10. Datoriile naturale nu sunt supuse
imputaţiunii legale, deoarece ele nu sunt
exigibile. niciodată.
(Demolombe, XXVIII,
No. 47; Larombitre,
Obligations, Art. 1256,
No. 3; Alexandresco, VI, p. 543, 544).

No. 48; Larombiăre, Obligations, Art. 1256,
No. 4; Demanie et Colmet de Santerre,
V, No. 201 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, 8 520, p. 167; Dalloz, Rp. Obligations,

No. 46; Huc,

VIII, No. 84).

11. Dispoziţiunile

art.

1256

ce. civ.

fr.

(115 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea,
ie că termenul este stipulat în interesul
creditorului sau al debitorului, fie că el

esie convenţional sau legal, fie că datoria
este

aproape

de

XXVIII, No. 46).
12. Dispoziţiunile

scadenţă.

art.

(Demolombe,

1256

c. civ.

fr.

(1113 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
atât în caz de plată cât şi în caz de com-

pensaţie,

(Dalloz,

No.

Laurent,

nu

862;

13.

este

In

se va

XVII,

ajunsă

No.

la scadenţă,

asupra

628):

acelei

datorii

din

niciuna

când

cazul

face

Rep., Suppl., Obligations,
imputaţiunea

din

datorii

pe

care debitorul are mai mult intres s'o
achite. (Duranton, XII, No.
195; Demo-

lombe, XXVIII,

Laurent,

No.

84; Baudry

No.

1590;

leiaş

asemenea,

regule,

ca aplicaţiune a ace-

imputaţia

se va

face

asupra

unei datorii ipotecare, iar nu asupra datoriei chirografare. (Demolombe, XXVIII,

No.

2030;

Laurent,

XVII,

No.

617;

Huc,

VIII, No. 84; Baudry et Barde, Obligations,
II, No. 1590; Planiol, Il, No. 444; Alexandresco, VI, p. 545).
18. In caz de concurs între două datorii
dintre care una este privilegiată, imputațiunea legală trebue să se facă de preferinţă
asupra datoriei privilegiate. (Baudry
et
Barde, Obligations, II, No. 1590; Alexandresco, VI, p. 545).

19. În caz de concurs între două datorii
dintre care una este garantată printr'o fidejusiune,

imputarea

se

va

face

asupra

acestei datorii garantate, deoarece e mai
oneroasă pentru debitorul principal supunându-l

la un

fidejusorului.

recurs

eveniual

din

partea

(Pothier, Obligations, II, No.

567; Demolombe, XXVIII, No. 48; Larombi&re, Obligations, Art. 1256, No. 4; Demante

No. 11; Mass€ et Verge
$ 562, nota 8,
p. 430; Dede Santerre,
V, No. 204
Rau, ed. 4-a, IV, $ 520,
167; Dalloz, Râp., Obli-

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 320 p. 167;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 2032; Suppl.,
Obligations, No. 856; Laurent, XVII, No.

. gations, No. 204i; Suppk»
565;

VI, p. 545).

17, De

Obli-

No. 56; Larombiăre,

gations, Art. 1256,
sur Zachariae, Lil,
mante et Colmet
bis, JI; Aubry et
text şi nota îi, p.

dresco,_

Obligations, No.

XVII,

No.

617;

et Barde,

Alexandresco,

„14. În cazul când,

Huc,

VIII,

Obligations, II,

VI,

p.

544).

toate datoriile suni

ajunse la scadenţă, imputaţia se va face
„asupra acelei din datorii pe care debitorul

et Colmet

de Santerre, V, No. 201 bis, Il,

619; XXVIII,

Alexandresco,

20. Dacă

No. 275; Huc,
VI,

p. 534,

debitorul

are

VIII, No. 84;

545).

mai

multe

da-

torii garantate prin fidejusiune,
imputațiunea se va face asupra datoriei celei

mai vechi. (Alexandresco, VI, p. 545),
2]. În cazul când se face o plată par-

201 bis, ÎI; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 320,

țială pentru o datorie garantată în parte
prin fidejusiune, imputaţiunea se va face
numai
asupra
părții negarantate,
după
cum ea se va face numai asupra părţii
din datoria chirografară, atunci când datoria este garantată în parte prin un pri-

tă 167; Dalloz, R€p., Obligations, No. 2050;
Suppl., Obligations, No. 854; Laurent, XVII,
No. 617; Huc, VIII, No.
84;
Baudry et
Barde, Obligations, II, No. 1590; Planiol,
ÎL, No. 444; Alexandresco, VI, p. 544).

4-a, LII, $ 265, nota 54, p. 175; Laurent,
XXX, No. 56; Huc, VIILE, No. 82; Baudry

avea mai mult interes, în acel timp, s'o
plătească. (Demolombe, XXĂVIII, No. 48;
arombiăre, Obligations, Art. 1256, No. 4;
Demanie et Colmet de Santerre, V, No.

15. Pentru a recunoaşte care este datoTia pe care debitorul avea mai mult interes

so achite, va irebui să se raporteze la timpul

plății.

Dalloz,

(Demolombe,

Rep.,

Obligations,

XXVIII,

No.

VIII, No. 84; Alexandresco,

„16. Ca

aplicaţiuni

imputaţiunea

se

va

nu

produc

produce,

ambele

iar

2030;

VI, p. 544).

ale acestei

face

dacă

dobânzi,

48;

Huc,

regule,

asupra

datoriei

două

datorii,

„care produce dobânzi iar nu
care

No.

asupra

imputaţia

celei

se va

ace asupra aceleia care
produce dobânzile cele mai mari. (Dmolombe, XXVIII,
No. 48; Larombitre, Obligations, Art. 1256,

No. 4; Demante et Colmet de Santerre, V.
No. 201 bis, III, Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
3 520, p. 167; Dalloz, R6p., Obligations,

vilegiu sau ipotecă, (Demolombe, XĂVIII,
No. 21; Mass et Vezg6 sur Zachariae, V,
$ 703, nota 26, p. 154; Aubry et Rau, ed.

et Loynes, Privilăges et bypothăques, |,
No. 635; Guillouard. Privilăges et hypothăques,

II, No.

555;

Pont,

Privileges

et

hy-

din care una este necontestată iar
contestată, imputatiunea se va face

alta
asu-

potheques, ], No. 214: Alexandresco, VI,
p. 555, 545)
23, În caz de concurs între două datorii

pra

datoriei

necontestate,

de oarece

este

considerată ca mai oneroasă. (Pothier, Obligations. II, No. 567; Larombiere, Obli-

salions, Art. 1956, No. 5; Alexandresco,
VI, p. 546).
|
23, In caz de concurs între două datorii,
dintre cari pe una debitorul o datorește
în mod principal, iar pe cealaltă ca fidejusor, imputațiunea trebueşte să se facă
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Art.

1113

DESPRE

datoriei

asupra

priEcipal.

pe care o datoreşte

(Demolombe,

XXVIII,

în mod

48;

No.

Larombitre, Obligations, Art. 1256, No. 5;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2050; Lau-

rent, XVII, No. 620; Huc, VIII, No. 84).

24. In caz de concurs

da-

între două

torii, din care una este exclusiv persosolidară,
cealaliă
debitorului, iar
nală
imputaţiunea se va face asupra datoriei
personale, deoarece datoria solidară este
mai puţin oneroasă pentru debitor decât
XĂVIII,
(Demolombe,
datoria personală.
No. 48; Larombiere, Obligations, Art.. 1256,
No. 5; Dalloz, Râp., Suppl.. Obligations,
et
No. 859; Huc, VIII, No. 84; Baudry

Obligations,

Barde,

II, No.

dresco, VI, p. 546).
25. În caz de concurs
torii, din care una este
un

titlu

executor,

1490;

Alexan-

între două daconstatată prin

impuiaţiunea

se

legală

face asupra datoriei constatate prin titlu executor, de preferinţă faţă de cea
constatată prin titlu neexecutor. (Demolombe, XXVIII, No. 48; Larombisre, Obligations, Art. 1256, No. 5; Alexandresco,
VI, p. 546).
26. In caz de concurs între două datorii, din care una este contractată cu
clauză penală, imputaţiunea se va face,
cu preferinţă, asupra acestei datorii, faţă
de cealaltă. (Demolombe, XXVIII. No. 48;
Larombiere, Obligations, Art. 1256, No. 5;
Baudry
et Barde,
Obligations,
II, No.
1490; Alexandresco, VI, p. 546).
27. |n caz de concurs, între două datorii, din care una dacă nu e executată,
face pe debitor să sufere o resciziune, o
rezoluţiune sau o decădere, imputaţiunea
se va face “cu preferință, asupra acestei
datorii. faţă
de
cealaltă.
(Demolombe,
XXVIII, No. 48; Larombiere, Obligations,
Art. 1256, No. 5; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1490; Alexandresco, VI,
p. 546).
.

28. În caz de concurs
torii,

din

care

pentru

una

între două
sa

855;

Laurent, XVII,

No.

650;

Baudry

et Barde, Obligations, Il, No. 1595),
31, Dispoziţiile
art.
1256 ec. civ. în.
(1115 e. civ. rom.), care prevăd că imputația trebueşte să se facă asupra dato-

riei pe

teres

când

diciu
lions,

32.

care

s'o

debitorul

achite,

această

imputaţie

Potrivit

2 e. civ.

datoriile

în.

are

nu-și

creditorului.
No. 2046).

sunt

mai

găsesc

aduce

(Dalloz,

de

un

art.

al. 2 e. civ.

egală

mult

in-.

aplicaţiunea

preiu-

Râp.,

dispoziţiilor

(1115

Obliga,

1256

rom,),

natură,

al.
dacă

imputa-

țiunea se face asupra datoriei celei mai
vechi. (Dalloz, Rep.. Obligations, No. 2042;
Suppl., Obligations, No. 864; Alexandresco, VI, p. 546).

33. Prin datoria

cea mai

veche

după

o

părere, se înţelege acea datorie care a aiuns
mai
întâi la scadenţă. (Duranton,
XII, No. 194; Larombitre,
Obligations,
Art, 1256, No. 15: Dalloz, Rep. Obligations, No. 2042; Laurent, XVII, No. 622).
34. După altă părere, prin datoria cea
mai veche, se înțelege datoria care sa

născut cea dintâi. (Pothier. Obligations,
II, No. 567; Demolombe, XXVIII, No. 50
urm.; Mourlon, I!, No. 1578, Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 201 bis, III,
IV; Huc, VIII, No. 84; Baudry et Barde,

Obligations,

II, No

1594;

Planiol,

II,

No,

444; Alexandresco, VI,
p. 546).
35. Poirivit părţii finale a art. 1256,
€, civ. fr. (1115 €. civ. rom.), dacă datoriile suni cu aceeaşi dată şi de egală natură, imputațiunea
se face proportional
asupra
tuturor
datoriilor.
(Demolombe,
XXVII, No. 53, 54; Larombiere, Obligations, Art. 1256, No. 14; Dalloz, Rep. O-

bligations,

No.

2045;

Suppl.,

Obligations,

No. 869; Laurent XVII, No. 625; Huc. VIII,
No. 84; Baudry et Barde, Obligations, II,
No. 1592; Planiul. II, No. 444; Alexan-

dresco, VI.

p. 547).

-e-

face
faţă

(Demolombe,
VIII, No. 48;
Obligations, Art, 1256, No. 5).

29, Tribunalele
ver
aprecia
în
mod
„Suveran, (sare datorie „debitorul are mai
mu
interes
s'o
achite.
(Demolombe,
XXVIIL, No. 49, 60; Larombiere, Obligations, Art. 1256, No..6: Massâ et Verg€ sur
Zachariae, III, $ 562, nota 7, p. 450; Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 520, text şi nota

12,

p. 167; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2037;
Sunvl,,. Obligations,
No.. 860;
Laurent,
XVII, No. 617; Huc, VIII, No. 84; Baudry
et Barde, Obligations. II, No. 1490: Planiol, II, No. 444; Alexandresco,
VI
p.

544, nota 3),

No.

civil

da-

început

xecuţiunea silită, imputaţiunea se va
asupra acestei datorii, cu
preferinţă

de cealaltă.
Larombiere,

Codul

PLATĂ

!

30. Dispoziţiunile art. 1256 c. civ.
fr.
(1115 e. civ. rom.), privitoare la imputaţia
legală, nu-şi găsesc aplicațiunea
de faliment, când dividendele sunt în caz
imputate asupra tuturor creanţelor,
fără di-

stincție. (Dalloz, R€p, Suppl., Obligations,
—

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până la 1927).

1. Imputaţiunea plăţilor are loc atunci
când o persoană care are mai multe datorii, având toate drept obiect lucruri de
aceeaşi speţă, de exemplu: bani, către acelaş creditor, face o plată care nu e îndestulătoare să stingă toate daoriile.
În cazul când imputaţiunea nu este făcută expres ori tacit, nici de debitor, nici
de creditor, intervine imputatiunea legală
prevăzută
de art.
1115
cod.
civ. Acest
text dispune că în caz când există o datorie ajunsăla termen şi o alta neajunsă
la termen, imputaţia se va face asupra
aceleia ajunsă la termen, chiar dacă aceasta ar Ki ma! puţin oneroasă. lar
în caz
de două datorii ajunse la termen, imputațiunea se va face asupra aceleia
pentru
care debitorul avea cel mai mare
interes
a o lichida.
In speţă constatându-se că una
din da-:

102—

Codul

DESPRE

civil

care se începuse. urmărirea.

torii este ajunsă la termen, valorificată
judecătoreşte printr'o sentinţă definitivă
şi pusă în curs de executare pe când ceajaltă datorie, constatată printrun act sub

privată,

semnăură

chiar

care

Justiţia Olteniei

Rom.

Pand.

9-10/1925).

2, Când asupra unei datorii se fac diferite plăţi, nefăcând nici una din părți
imputațiunea, aplicând principiile generale, .
imputaţia va trebui făcută asupra acelei
cambii pe care debitorul avea mai mult
interes a o plăti. (Cas. LII, 415 din 26 Aprilie 1926, Pand. Săpt. 29/1926).

ajuns la termen, nu ar fi executorie fără
obţinerea prealabilă a unei hotăriri judecătoreşti, datoria pe care debitorul avea
mai mare interes a o desface, şi deci asupra căreia se va imputa plata, este datoria pusă în curs de executare şi penirt
$ 4. Despre

147,

ÎIL,

1925,

1114

(C. Apel Cra-

1925,

S. I, 46 din 6 Oct,

iova,

fi

ar

de

Art,

PLATĂ

de plată şi despre consemnafiune. 1).

ofertele

Art. 1114. — Când creditorul unei sume d= bani reiuză de
a primi plata, debitorul poate să-i facă oferte reale, şi refuzând
creditorul de a primi, să consemne suma.
Ofertele reale, urmate de consemnaţiune, liberează pe debitor; ele, în privință-i ţin loc de plată, de sunt valabil făcute, şi suma
consemnată, cu acest mod, este în rizico-pericolul creditorului.
(Civ. 969, 971, 1074, 1115, 1116, 1375, 1632, 1807; Pr. civ. 604—609;

C. com. 314, 316, 320; Legea privitoare la simplificarea formalităţilor
de îndeplinit de către chiriași laplata chiriei (Mon. of. 89/921), Art. unic;
Lege privitoare la regimul excepțional al raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi din 27 Martie 1924, Art. 15; Civ. Fr. 1257).
Tezt.. fr. Art.
le debiteur

ment,

peut lui faire

des

offres

r&eles,

son

paie-

du creaneier

de les

recevoir.

de

1257 — Lorsque le erâancier refuse

et au refus

aceepter, consigner 2 la somme ou la chose offerte.
.
Les offres relles suivies d'une consignation libărent le debiteur: elles
tiennent lieu ă son 6gard de paiement, lorsqwelles son valablement faites, et la
chose ainsi consignâe demeure aux risques du creaneier.
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Acceptare

expresă
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28.

Acceptare tacită
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Anulare 23.
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Consemnare

29.
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32—36, 38—47.
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Decădere 33, 34.
Definiţie 7, 32.

Dobândă 9, 41, 45.
Donaţiune 14.

Codebitori 43.
Condiţiune 15—18, 31,

608 din Codul de procedură Civilă şi Legea privitoare Ja simpli-

1) A se vedeâ textul art. 604, 605, 606, 607 şi
Ş
89/921) în cuprinsul următor: Art.
ficarea formalităţilor de îndeplinit de către chiriaşi la plata chiriei (Mon, of.
direct proprietarului suma datorită, fie
URIC: Chiriaşul se poate liberă de obligaţiunea plăţii chiriei, fie achitând

recipisa ia
ori la percepţie şi depunând
vărsând-o în termin la Casa de depuneri, la administraţia financiară
ând pe creditor prin scrisoare recomandată a
judecătorul de ocol al situaţiunei imobilului închiriat şi încunoştiinț

cărei chitanţă se va alătură la recipisa pentru
Prin

această

Qepunere

chiriaşul

Plata se poate face şi înainte de termin.
,

Orice

formalităţi

de ofertă

reală

depunerea

chiriei.

este liberat.
prevăzute

de âreptul

comun,

dacă prin contract Sa stipulat că plafa chiriei se va face la domiciliul

se desfiinţează

creditorului,

arătat
Judecătorul de ocol va da ordin să libereze banii creditorului
formalitate şi fără nici o întârziere îndată ce seva face cerere de creditor.

— 103—

în

în materie

petiția

de

chiriaşului

chirie,
fără

chiar
nici

o

Art.

1114

DESPRE

Dovadă 1,
Efecte 33—36, 43, 44,

Executare silită 46, 47.
Fidejusiune 43.
Hotărire de validare 42, 43
Imposibilitate 23.
Intârziere 1, 2, 3, 12, 35, 36.
- Intenţis 29.
Interes 9.
Interpelare 1, 36.
Ipotecă 9, 17, 43.
Lucruri certe 6, 9.
Lucruri nedeterminate 9.
Nuhtate 23,

Otertă reală 4, 5, 7, 9, 10,
12—31, 33-36, 38—40,

42—47,
Poprire 17,
Preyudiciu 19.
Prezumpţiuni 1.

rent, XVIII,

Privilegiu 9.
Probă 11.
Protest 16.

Răscumpărare
Raţiune

8.

Refuz 8-—11,
25, 26, 32,

Rentă 34.

34.

550),

19—22, 23

9. lată cum

asupra

Litlurilor 17, 21.

Somaţie 1, 36.

1. În regulă generală, afară de excepțiunile admise de lege, debitorul nu este
de drepti în întârziere în caz când nu-și
execută obligațiunea, ci trebueşte să, fie
somat sau interpelat de creditor, căci în
caz contrar, se presupune că creditorul a
consimţit ca debitorul să-şi execute obligația mai târziu. (Alexandresco, VI, p.
361, urm., 548, nota 3).
2. Iniârzierea în executarea unei obligațiuni poate proveni nu numai dela debitor, ci şi dela creditor. (Alexandresco,
VI, p. 548).

este

imputabilă

ducând
„ 350).
torului

5.

Oferta

se

zice

reală

primi

Dispoziţiunile

art.

1957

ce.

1].

niciun

efect”.

(Alexandresco,

de

a

primi

plata,

deoarece

plata.

(Larombitre,

VI,

trebucredi-

ofer-

făcut
de a

Obligations,

iDeoarece

legea

nu

a

stabilit

mo-

12. Declaraţiunea

debitorului

că

vo-

eşte să facă plata, nu constitue o ofertă
în sensul prevăzut de lege, ci constitue o.
ofertă numai prezentarea efectivă şi actu-

ală a sumei datorite
ziere pe creditor de
lombe, XXYVIII, No.
gations, Art. 1258,

tre-

civ.

pu-

dul de dovadă al refuzului de a primi
plata, dovada se va face prin orice mijloc de probă; de obicei această dovadă se
găseşte în însăşi actul de oferte. (Dalloz,
Rep. Obligations, No. 2058),

bueşte oferit creditorului înscris lucrul
datorit, Cuvântul: „real“ vine dela cuvântul latin „res“, lucru. (Alexandresco, VI,
p. 548, nota 5).

6.

Alexandresco,

„Debitorul

Art, 1257, No. 2, 5; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2058: Laurent, XVIII, No. 14%;
Alexandresco, VI, p. 550, 573),

credito-

deoarece

chestiuni:

tele presupun că există o plată de
şi un refuz din partea creditorului

lucrului datorii, (Huc, VIII, No. 85, 93; AVI, p. 548, 549).

se exprimă

acestei

p 10. Pentru a se putea face oferta,
eşte să existe un refuz din partea

rului, când el refuză, fără motiv, plata
datoriei. (Alexandresco, VI, p. 548).
4. lu dreptul civil român, ca şi în dreptul civil francez, oferta reală, nu e decât
o condiţie prealabilă a consemnării
şi
nu produce nici un efect în ceeace priveşte
liberarea
debitorului,
decât
dacă
este urmată de consemnarea sumei sau
lexandresco,

VIII, No. 8;

pentru a face să înceteze dobânda, pentru
a-şi degreva imobilele de privilegiile sau
ipotecile care le afectează, etc., va putea
în contra voinţei creditorului, care n'ar
avea nici un motiv legitim
de a refuza
prestațiunea datorită, să se libereze de 9bligațiunea sa, fie că ea consistă înir'o
sumă de bani, fie în un alt lucru determinat ori nedeterminat, într'un fapt sau
în o abstenţiune, prin mijlocul unei consemnări, precedate de o ofertă reală făcută prin portărei, oferta verbală nepro-

.

Retractare 9%", 30,
Rezervă 16, 17, 19, 31,
Riscuri 9, 37, 44,
Sarcine 18.
_
Termen 33, 35.
Terţi 4.
Urmărire silită 46, 47,

Intârzierea

158; Huc,

tând să aibă interes de a se libera, de ex,,
pentru a se descărca de riscurile lucrului,

Doctrină,

3.

No.

civil

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 159;
Planiol, II, No. 446; Alexandresco, VI, p.

Refuz expres 24.
Refuz tacit 24,
Remitere de datorie 14.
Remiterea

Codul

PLATĂ

ed. 4-a,

fr.

IV,

$, 522,

şi care pune în întâra primi plata. (Demo72; Larombiăre, ObliNo. î; Aubry et Rau,
texi

şi nota

2, p.

19%;

Dalloz, R&p., Obligations, No. 2059; Suppl.,
Oblisations, No, 875; Laurent, XVIII, No.
45).

(4114 c. civ. rom.) nu-şi păsese explicaţiunea decât la datoriile unei sume de bani,
iar nu şi la datoriile de corpuri certe.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 2258),
“7. Prin oferte se înţelege, prezentarea
cuiva a ceea ce i se datoreşte, cu observa
.
rea formalităţilor prevăzute de lege
în
această privintă. (Dalloz, Rep.
Obligaen
No. 2047; Alexandresco, VI, p. 548,

13. Peniru ca să poată avea loc oferta
reală, trebueşte ca să existe ceva de plată,
fie pentru a se libera, fie pentru a dobândi; oferta reală făcută, fără să fie nimic datorat sau de dobândit nu are nici
un efect. (Dalloz, Rep, Obligations, No.
2048; Suppl., Obligations, No. 870; Lau-

8. Dispoziţiunile ari.
fr. (1114 şi 1115 e. civ.
bitorului mijlocul de a
toria sa în caz de refuz

o remitere de datorie, care este.
o donatiune, ci are dreptul să se libereze,
făcând, oferta reală, chiar dacă creditoru
l
declară că-i remite datoria. (Dalloz. Rp.

1257 şi 1958 c. civ.
rom) acordă dese libera de danejustificat a cre-

ditorului de a primi plata, deoarece plata
unei datorii constitue pentru debitor un
GreDt lar nu numai o obligaţie.
(Demolombe, XXVII, No. 6; Dersanti
met de Santerre, V, No. 202 bis, I; d ColDalloz,
Rep. Suppl,, Obligations, No.
870; Lau-

—

rent, XVIII,

No.

139 urm).

14. Debitorul, nu poate fi constrâns să
primească

Ohlisations,

No.

15. Ofertele

871; Laurent,

reale

XVIII,

No.

trehuese, în principiu, să fie pure şi simple;
nu pot fi
făcute cu condițiuni pe care ele
debitorul nu
le-ar putea face chiar
dacă ar_plăti efectiv şi direct. (Demolombe
. XXVIII, No.

104—

Codul

DESPRE

civil

82: Dalloz, Râp.. Suppl.. Obligations, No.
875: Baudry et Barde, Obligations, IL, No.
1600; Alexandresco, VI, p. 556).
16. Debitorul poate totuşi, când face
ofertă, să însereze oricare condiţii, proteste sau rezerve, pe care ar fi avut dreptul să le facă când plăteşte şi care constitue pentru el, executarea unui drept
legitim. (Duranton, XII. “No. 210; fDemolombe; XĂVIII, No. 85; Larombiăre, Obligations, Art, 1258, No, 11; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2061; Suppl.. Obligations,
No. 875; Laurent, XVIII, No.- 187; Huc,
ObligaVIII, No. 87; Baudry et Barde,

tions,

VI,

Alexandresco,

1600;

TI, No.

p.

55

17. Astfel, debitorul ar putea să ceară
remiterea titlului plătit, o chitanţă descărcătoare, radiațiunea unei ipoteci, ridicarea unei popriri sau să facă rezerve
care nu compromit drepturile creditorului.
2061;
No.
Râp.. . Obligations,
(Dalloz,
Alexan875;
No.
_Obligations,
Suppl.,
dresco, VI, p. 556).
18. Nu se pot pune în ofertă condiiuni pe care nu le poate îndeplini creditorul sau să se impună creditorului sarini la care nu sa obligat prin convenţie.
(Demolombe, XXVIII, No. 84; iIDalloz, Rep.,
Obligations, No. 2062; Suppl., Obligations,
No. 876: Laurent, XVIII, No. 187; Alexandresco, VI, p. 556).

19, Crediiorul va putea refuza ofertele; din cauza rezervelor inserate în ele,

numai
cauza

atunci când aceste rezerve 1L-ar
R&p.,
(Dalloz,
prejudiciu.
vreun

tate cu

legea

în conformi-

făcute

sau

acceptate

sunt

Alexan-

877;

No.

Obligations,
Suppl.,
dresco, VI, p. 556).
20. Ofertele reale

refuzaie

XXVIII, No.
de creditor. (Demolombe,
104; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 522 p.
195: iDalloz. Rep, Obligations, No. 2139;
Taurent, XVIII, No. 180; Alexandresco,

VI, p. 551, 562; 575).
2], Dacă ofertele sunt acceptate, plata
are loc şi creditorul liberează titlul 'sau
chitanța:; dacă însă sunt refuzate, debitorul are dreptul să consemneze suma datorită. (Dalloz, Rep.. Obligations, No. 2159;
VI,
Planiol. Il, No. 449: Alexandresco,
p.

554,

Ă

562).

22, Debitorul nu are dreptul să consemneze suma datorită decât dacă credi-

oferta.

accepte

torul

refuză

să

R&p.,

Suppl.,

Obligations,

23. Ofertele

făcute

în

No.

(Dalloz,

917).

în

condițiuni

care creditorul se găsea în imposibilitate
să le accepte, sunt nule. (Dalloz, Rep.
Suppl., Obligations, No. 917).

94. Există
chiar

atunci

tacită, iar

nu

refuz

când

de

a accepta

oferta,

lipsa de acceptare

numai

atunci

când

este

credi-

torul declară expres că refuză să accepte
105;
No.
XXVIII,
(Demolombe,
oferta.
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, text şi
nota 12, p. 195: Laurent. XVIII, No. 180:

Alexandresco, VI, p. 562).
25. Nu pot fi opuse debitorului,

ofer-

—

Art,

PLATĂ

reale

tele

R&p..
XVIII,

26,

care au fost refuzate.

1114

(Dalloz,

Laurent,
2144;
No,
Obligations,
No. 195; Alexandresco, VI, p. 573).

De

ofertele

asemenea,

refuzate

de

creditor, nu pot fi invocate conira lui.
Alexandresco,
(Laurent, XVIII, No. 1%;
VI, p. 574).
retractă . ofertele
37. Debitorul poate
(Dalloz,
făcute până la acceptarea lor.
Laurent,
2145:
No.
Obligations,
Rep.,
XVIII, No. 194; Alexandresco, VI, p. 574),
îi
creditorului poate
28, Acceptarea

expresă sau tacită. (Larombiere, Obligations, Art. 1263, No. 2; Dalloz, Rep., Suppl.
Obligations, No. 954; Alexandresco,
p. 580, nota 3).
29, Tribunalele vor aprecia în mod
verân dacă din faptele cereditorului

VI,
sure-

zultă intenţia sa de a accepta ofertele. (Alexandresco, VI, p. 580,
30. Creditorul poate

nota 3).
accepta

ofertele

făcute tot timpul cât debitorul nu
(Larombiăre, Obligations,
retractat.

le-a
Art.

1257, No. 12; Dalloz, Rep. Obligations,
No. 2147; Suppl,. Obligations, No. 912; Alexandresco, VI, p. 579).
3]. Acceptarea creditorului trebueşte
să fie pură şi simplă şi ea nu este valabilă dacă este făcută sub condițiuni sau
cu rezerve care nu trebuesc impuse debitorului şi care ar fi de natură să comRp.
(Dalloz,
sale,
promită drepturile
Laurent,
910;
No.
Obligations,
Suppl.,
XVIII, No. 194: Alexandresco, VI, p. 562).
32, Consemnarea este operatiunea depozitării lucrului, oferit de debitor şi refuzat de creditor, în locul destinat de lege
în acest scop. (Demolombe, XXVIII, No.
Art.
Obligations,
Larombiere,
105 urm.;
1259, No. 3; Dalloz, Râp., Obligations, No.
Alexan181;
No.
2051; Laurent, XVIII,
dresco, VI, p. 550, 551, 502),
33, Ofertele, chiar înainte de consem-

nare, produc oarecari efecte. Astfel, ofertele făcute înainte de termen, independent
de

puie

-orice

pe

consemnare,

la

debitor

au

de

adăpostul

efect

să

decăderii

sau clauzei penale în obligatțiunile în care
expirarea termenului aduce decăderea debitorului sau dă loc la aplicarea clauzei

(Demolombe, XXVIII,
penale.
Larombitre, Obligations, Art.

No.
1257,

1%;
No.

5; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, text
şi nota 22, p. 197; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2054; Laurent, XVIII, No. 19%;
Obligations, II, No.
Barde.
et
Baudry
1629),

34, In

materie

de rambursare
pentru neplata

neurmate

de

răscumpărare

a capitalului unei
anuităților, ofertele

de consemnare,

împiedecă

sau
rente
reale

decă-

derea. (Demolombe, XXVIIL, No. 137: Dalloz. Rep. Obligations, No. 2054: Larom-

biăre, Obligations, Art, 1257, No. 5: Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, 8 522, p. 197; Laurent,
XVIII, No. 196, 197; Alexandresco, VI, p.
574, 575).
35. In obligaţiunile în care după convențiune, după lege sau după obiectul în-

105—

Art, 1114

DESPRE

săşi al obligaţiunii, punerea în întârziere
a debitorului rezultă din singura expirare
a termnului, ofrtele reale, neurmate
de
«onsemnare,
făcute înainte de scadenţă,
previn efeciele punerii în întârziere. (Demolombe,
XXVIII,
No. 157; Larombitre,
Obligations, Art. 1257, No. 5; Aubry et
Rau, IV; $ 322, p. 197; Dalloz, Râp., Obligations, No, 2055; Laurent, XVIII, No. 197;
Huc, VIII, No. 93; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1629, Alexandresco, YI, p.
574).

36. După

rile când

să

rezulte

părerea

punerea

decât

dominantă,

în întârziere

dintr'o

somaţie,

în cazunu

poate

ofertele,

chiar neurmate
de consemnare,
fac ca
această punere în întârziere să nu poată
avea loc, (Toullier, VII, No. 220; Demolombe, XXVIII, No. 159: Larombiere, O-

bligations,

Art.

1257,

No.

6,

7;

Laurent,

XVIII, No. 197: Contra: Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 322, nota 25, p. 197; Huc,
VIII, No. 93).
37. Dispoziţiunile finale ale art. 1237,
c, civ. în: (1114 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea numai în cazul
când
este
vorba de o sumă de bani, când lucrul nu
este determinat decât prin plată sau prin
consemnare,
aşa încât numai
din acest
moment riscurile trec dela debitor la ereditor. (Larombitre, Obligations, Art. 1257,
No. 8, 10; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 392,
nota 24. p. 197; Dalloz, R&v,, Obligations,
No. 2055, 2256; Maurent, XVIII, No. 198;
Baudry et Barde. Obligations, Il, No, 1629;
Alexandresco, VI, p. 577).
38. Potrivit dispoziţiunilor art. 1257,
c, civ, în. (1114 c, câv. rom.) ofertele reale,
urmate de consemnaţiune, liberează pe
debitor.
(Dalloz,
R&p.,
Obligations, No.
2152: Suppl., Obligations, No. 952: Alexandresco, VI, p. 551).
39. Pentru ca debitorul să fie liberat
nu este deajuns ca debitorul să facă
oferta, ci trebueşte neapărat să facă şi consemnarea
sumei
_datorite.
(Demolombe,
XĂVIII, No, 145; Larombiere, Obligations,
Ari. 1259, No. 7; Mourlon, II, No. 158;
Demante_ et Colmet de Santerre,
V, No.
202 bis, III: Aubry et Rau, ed.
4-a, IV,
$ 522. text şi nota 25, p. 197; Dalloz,
R&p.,
Suppl.,
Obligations,
No.
952:
XVIII, No. 200: Huc, VIII, No. 94: Laurent,
Alexan_
dresco, VI, p. 550, 551, 578),
40. Ofertele reale nu sunt liberatoare,
lacă nu sunt urmate de consemnarea
şi
liberarea, nu se produce decât
din ziua
consemnării.
(Demolombe,
No.
156; Larombieră, Obligations,XXVIII,
Art. 1257,
No, 4;
Demante et Colmet de Santerre,
V,_ No. 202 bis, II: Aubry
et Rau, ed. 4-a,
IV, Ş 522, text şi nota 58,
p. 198; Dalloz,
Rep. Obligations, No. 2152;
gations, No. 916, 952; Laurent,Suppl., ObliXVIII, No.
200; Baudry et Barde, Obligations,
II, No.
1627; Planiol, II, No. 450; Al

VI, p. 578).
41.)

tează

o

exandresco,

Din momentul
consemnării.
a curge dobânzile şi risc
uril

e

PLATĂ

Codul

civil

la creditor. (Demolombe, XXVIII, No. 111,
145; Larombitre, Obligations, Art. 1259,

No. 8; Mourlon, II, No. 1585; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 202 bis, III;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV $ 322, nota 26.
p. 198; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2152:
Suppl., Obligations,
916,
932;
Laurent,
XVIII, No. 199; Alexandresco, VI, p. 564,
578, 579, text şi nota 4).
,
42. Pentru liberaţiunea debitorului nu
este deajuns oferta reală urmată de consemnare, ci mai trebueşte ca această consemnare să fie acceptată de creditor sau

să fie declarată

valabilă

prin hotărire

a-

vând puterea
lucrului judecat.
(Demo:
lombe, XXVIII, No. 141; Dalloz, R&p., Obligations, No. 2051, 2159, 2225, 2257: Mourlon, II, No. 1385; Laurent, XVIII, No. 201;
Alexandresco, VI, p. 579).
43. Ofertele reale, urmate de consemnare şi acceptate de creditor sau declarate valabile prin hotărîre definitivă, au
de efect a libera pe codebitorii şi fidejusorii debitorului şi de a libera bunurile
debitorului de ipotecile înscrise asupra lor.
(Dalloz, Rep. Obligations, No. 2225; Alexandresco, VI, p. 578, 579),

44.

Ofertele

reale

urmate

de

consem-

nare, nu țin loc de plată decât faţă de
debitori, iar nu faţă de terţi, creditorii cre-

ditorului.
(Larombitre, Obligations, Art,
1257, No. 15; Dalloz, Rep, Obligations,
No, 2052; Alexandresco, VI, p. 579, nota 1).
45. Ofertele reale urmate de consemnare au de efect a face să înceteze
curge-

rea

dobânzilor.

(Demolombe,

XĂVIII,

No.

145; Demante et Colmet de Santerre,
V,
No. 202 bis, III: Aubryv et Rau,
ed. 4-a;
IV, $ 522, nota 26, p, 197; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2225; Suppl., Obligations,

No 952, 955; Alexandresco,
79).
7
46. Ofertele reale urmate

nare şi regulat făcute,
să înceteze executarea

VI, p. 578,
;
Di
de consem-

au de efect
hotăririlor.

a face

(Mourlon, II, No. 1585; Dalloz, Rep. Jugement,
No: 454; Alexandresco, VI, p. 580).
47, Dacă însă creditorul socoate că o-

fertele sunt neîndestulătoare. cu
toate că
au fosti urmate de consemnare,
el poate
continua urmărirea însă pe
riscul
său,
(Aubry et Rau, ed, 4-a. IV $
322, text şi
nota 27; p. 198; Laurent, XVIII,
No, 202),

Jurisprudenţă.
(Continuare

1. Oferta

dela

reală

1924 până

pentru

la

plata

1927).

pretului
nu este necesară decâi atunc
tinsa parte vrea „Să-şi cons i când pretitue o probă
“a | liberaţiunii sale. (Trib.
Doli.
E
25 Febr. 1925, Pand, Rom. S. III, 30
1925, II
59),
2.. Din moment
ce chiriaşul a
depus
chiria pe câştiul de Octo
mvrie 1952 la o

înceirec
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.

Codul

civil

plificarea

chiriei,

DESPRE
formalităţilor

el nu

sa

de

liberat

depunere

valabil!

a

şi. deci

greşii şi cu violarea legii mai sus citată
a considerat Tribunalul plata făcută de
chiriaş ca o plată liberatorie pentru acesta din urmă. (Cas. I, Complet chirii
dec. 599 din 6 Martie
1925, Jur. Gen.
1925,

No.

1145).

3. Oferta
îndeplineşte

reală
toate

urmată

este valabil făcută şi
condiţiile, chiar dacă

ma

fost

(Cas.

], 1187 din 12 Mai

de

consemnarea

59/1925),

sumei.

1925. Pand.

Săpt.

4. Dispoziţiile legii din 26 Iulie 1921,
privitoare. la simplificarea formalităţilor
de îndeplinit de către chiriaşi la plata
chiriei, precum şi dispoziţiile art. 15 din
legea
chiriilor, nefăcâd
nici o distincțiune, se aplieă atât la contractele prelungite cât şi la contractele în curs; însă
aceste dispozițiuni având de scop protejarea unei anumite categorii de persoane,
pe chiriaşi, înţelege
să protejeze interese
particulare astfel că neprivind în mod
«direct organizaţia socială, nu pot avea un
caracter de ordine publică şi deci părţile pot deroga dela aceste
dispoziţiuni
prin convenţiunea lor. (C. Apel laşi, Ș.
Î, 95 din 4 lunie 1925, Dreptul 39/1925).
5. Când pâritul chiriaş cere proba cu
martori pentru a dovedi că proprietarul
l-a împiedecat să facă plata la termenul
fixat în contract, prin faptul că i-a permis amânarea facerii plăţii până după publicarea legii de prelungire a contractelor de închiriere din 1924, pentru a se

vedea

ce condițiuni

prevede

această lege,

relativ la fixarea cuantumului chiriei la
contractele în curs de executare, deci că
ar fi întrebuințat faţă de el, prin aceasta,
manopere dolosive, pentru
a-l face
să
creadă că şi o plată tardivă, ar fi valabil

făcută,

' deşi

potrivit

principiilor

de

drept, dovada cu martori este admisibilă
pentru a se stabili manoperile dolosive

pe cari o parte le-ar întrebuința

faţă de

cealaltă, pentru a o împiedeca să-şi execute obligaţiile contractuale, în speță însă
această dovadă nu poate fi admisă, de oa-

rece. pe lângă
rîtul,

nu

că faptele

constituese

nişte

ce le alegă pâmanopere

do-

Art. 1115

PLATĂ
losive,

mânare
stipulat,
stare şi

dela

ci

cel

mult

niște

tratative

de

a-

a facerii plăţii chiriei la termenul

pentru
care
chiriașul
era în
obligat să obţie o dovadă scrisă

proprietar,

dar

în afară

de aceasta,

dovada cu martori este inadmisibilă în
drept, deoarece legea de procedură civilă
prin articolele 604 şi urm., şi codul civil
prin art. 1114 şi urm., indicând cari sunt
formele prin cari se constată intenţia debitorului, în speță a chiriaşului de a se
libera de plata datoriei şi a refuzului proprietarului de a primi la termenul stipudat în contract, operaţiune juridică, care
priveşte o situaţiune de drept iar nu de
fapt, iar refuzul proprietarului de a primi
această plată nu poate fi dovedit prin
alt mijloc de probă decât acel arătat de
lege care este oferta reală de plată şi
consemnaţie sau depunerea chiriei în conformitate cu dispoziţiunile articolului unic din legea privitoare la simplificarea
formalităţilor de împlinit de către chiriaşi
la plata chiriei publicată în Monitorul Oficial No. 89 din 26 Iulie 1921. (Trib. Ilfov
s. Il. c. c. 1466 din 51 Octomvrie 1925,
Jur. Gen. 1926, No. 509).
6. Formalităţile mai simple de plata
chiriilor prevăzute de "legea din 22 Iulie
1921 se aplică numai în ipoteza când chiria este portabilă (plătibilă la domiciliul
proprietarului), căci numai în acest caz
legea
cerea
mai
înainte
facerea
unei
oferte reale pentru liberarea chiriaşilor,
Când chiria este cherabilă (plătibilă la
domiciliul chiriaşului
debitor), cehiriaşul
nu are nici o formalitate de
îndeplinit,
nici ofertă reală, nici noua formalitate a
legii din 1921 ce înlocueşte în interesul
său oferta reală, ci proprietarul pentru a
avea dreptul la reziliere sau a da eficacitatea pactului comisoriu expres, trebue
să constate să s'a prezentat la domiciliul
chiriaşului şi că acesta a refuzat plata,
căci numai astfel chiriaşul este în culpă
şi poate fi vorba de rezilierea contractului. (Cas. S. U. 17 din 25 Septemvrie 1926,
Pand. Săpt. 52/1926, Curier Jud. 37/1926,
Dreptul 58/1926),
7. A se vedea: art. 1029 cu notele respective; art. 1119, nota 1.

Art. 1115.— Pentru ca ofertele să fie valabile trebue:
1. Să îie făcute creditorului, ce are capacitatea de a primi,
sau acelui ce are dreptul de a primi pentru dânsul;
2. Să îie făcute de o persoană capabilă de a plăti;
3. Să fie făcute pentru toată suma exigibilă, pentru rendite
și dobânzi datorite, pentru cheltueli lichidate și pentru o sumă
“oarecare în privința cheltuelilor nelichidate, sumă asupra căreia
se poate reveni, după lichidarea acestor cheltueli;
4. Termenul să fie împlinit, dacă a fost stipulat în favoarea
creditorului;

5. Condiţiunea sub care datoria s'a contractat să se îi îndeplinit;
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Art,

1115

DESPRE

PLATĂ -

Codul

6. Ofertele să fie făcute în locul ce s'a hotărit
şi dacă locul pentru plată nu s'a determinat prin Jo

civil

pentru plată,
convenţiune

specială, să fie făcute sau creditorului în persoană,

sau la domi-

ciliul său,

convenţiunei;

sau

la domiciliul

7. Ofertele
tinte

pentru

ales pentru

execuţiunea

să fie făcute prin un oficer public, ce eră compe-

astfel

de

acte;

|

Si

8. Procesul-verbal încheiat de oficerul public, să indice numărul și calitatea monetelor oferite, să îacă menţiune de răspunsul
creditorului

și să arate

a declarat

că nu poate

dacă

1024,

1092

Com.

314, 316, 320; Civ.

urm.,

creditorul

a

subscris,

a refuzat,

urm.,

1017,

subscrie !) Civ. 87

1095—1101,

1104,

Fr.

1258;

1121;

Pr.

97,
civ.

sau

1023,

604—609;

Pr. civ. Fr. 812,

C.

813).

Tezt. fr. Art. 1258.
— Pour que les offres r&elles soient valables, il faut:
10 Qu'elles soient faites au ertaneier ayant la capacit€ de recevoir, ou &
celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2 Qwelles soient faites par une personne capable de payer;
3% Qu'elles soient de la totalite de la somme exigible, des arrârages ou
intârâts dus, des frais liquides, et d'une somme pour les frais non liquidâs, sauf

ă la parfaire;

49 Que le terme soit &chu, s'il a ât6 stipul en faveur du ertancier;
59 Que la condition sous laquelle la dette a &t6 contractâe soit arriv6e;

6” Que les offres soient faites au lieu. dont on est convenu pour

le

ment, et que sil n'y a pas de convention spâeiale sur le lieu du paiement, paieelles
soient faites ou ă la personne du erâaneier, ou ă son domicile,
ou au domicile

6lu pour l'ex6cution de la convention;
17” Que les offres

pour ces sortes d'actes.

soient faites par un officier ministeriel
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ultim al art. 1115 ce. civ.
nici în textul francez, nici
EL

Ă
de altfel a fost suprimat

prin

art,

Codul

DESPRE

civil

pr.

VI,

civ. În. (Alexandresco,

552, nota 1).
1258 ce.
2, Potrivit dispozițiunilor art.
ese
trebu
ele
ofert
rom.)
civ,
e.
(1145
civ, în.
itatea. de
făcute creditorului ce are capac
de a
a primi sau aceluia ce are drept

desemnate prin contract de a primi plata.
n,
(Pothier, Obligations, Îl, No. 574; MerliXII,
p. 740; Duranton,
Repertoire, Ofires,
R6p. Obligations,__No.
No. 203; Dalloz,
,
2072; Hue, VIII, No. 8; Laurent, XVIII

be, XXVIIL
primi pentru dânsul. (Demolomation
s, Art.
Larombiere, Oblig
No. 69;
ations, No.

1258, No, 1; Dalloz, Rep. Oblig
2072; Suppl., Obligations, No. 881;
No.
rent XVIII, No. 147; Huc, VIII, II,
Obligations,
et Barde,
Baudry

dea3, Pentru a primi ofertele nu este crefi
a
eşte
trebu
ci
or,
credit
fi
a
juns
(Dalditor având drept a face liberaţia.
loz, R&p., Obligations, No. 2077).
cre4. In cazul când există mai mulţi
diviz la
ditori, oferta trebueşte făcută
porfiecare dintre ei pentru partea şi
ațiunea sa. (Dalloz, R&p., Suppl., Oblig

tions, No. 882).

în5. În cazul însă când creania este
diviză între creditori, debitorul le va
totalitate,
pentru
face ofertele în bloe
ei reparîntre
facă
să
at
oblig
fi
a
fără
., ObliSuppl
R&p..
z,
(Dallo
ei.
creanţ
tiția
gations, No. 882).
re6. In cazul când creditorul are un
se
prezentant legal sau judiciar, ofertele

vor face acestuia. Astfel, dacă

creditorul

i
este minor sau interzis, ofertele vor_î
XXVII,
(Demolombe,
tutorului.
făcute
et
70; Huc, VIII, No. 8; Baudry
No.
nBarde, Obligations, II, No. 1597; Alexa
dresco VI, p. 552).

7,

Dacă

este

vorba

de

supra-

mama

conviețuitoare, căreia tatăl i-a lăsat un
e sau
siliu îngrijitor pentru toate actel
şi
pentru anumite acte, între care intră
surolul de a asista pe mamă la primirea
melor de bani datorite minorului, ofercontele se vor face mamei tutore cât şi

siliului

îngrijitor.

(Demolombe,

X3VIILI,

dure,
No. 70; Bioche, -Dictionaire de procâ
AleOtfires, No. 161: Huc, VIII, No. 86:
xandresco, VI, p. 552, 555).
8. In cazul când creditorul este minor
uri,
emancipat, dacă este vorba de venit
ofertele vor fi făcute lui iar dacă este
vorba de capitaluri, ofertele se vor face
(Demolombe,
său,
curatorului
şi
lui
XXVIII, No. 70; Huc, VII, No. 8; Alexandresco, VI, p. 553).
9. Dacă creditoarea este femee măritată! ofertele vor fi supuse regulilor plății.
(Dalloz, R€p.. Obligations, No. 2072).

10. Sindicul unui faliment poate primi

ofertele reale dela adiudecatarii bunurilor falitului, de oarece reprezintă massa

credală. (Laurent, XVIII, No. 148; Alexan-

dresco, VI, p. 553).
11. Ofertele pot fi făcute mandatarului creditorului, învestit cu puteri reguSuppl. Obligations,
late. (Dalloz, Rep.

No. 884: Alexandresco,

VI, p. 552).

147; Alexandresco,

No.

Lau86;
No.

Alexandresco, VI, p. 552),

1597;

1115

a o prinu are mandat dela creditor de
oară
mi, nu poate fi propus pentru prima
nîn 'casaţie. (Huc, VIII, No. 8; Alexa
dresco, VI, p. 552, nota 2).
făcute persoanei
pot fi
13, Ofertele

şi este aîn textul italian corespunzătoare
art. 812
daus de legiuitorul român; după
p.

şi 815

Art.

PLATĂ

12. Mijlocul tras din împrejurarea că
care
oferta a fost făcută unei persoane,

VI, p. 552).

14. În cazul când creditorul a cedat
tot lui
creanţa sa, ofertele vor fi făcute
până la notificarea cesiunii. (Dalloz, Rep.
VI,
Obligations, No. 2072; Alexandresco,
p. 555).
u-

15.

Dacă

este

numit

un

sechestru

uia
diciar, ofertele reale se vor face acest
sucare are singur calitatea de a primi nță
mele datorite creditorului dând chita
descărcătoare. (Alexandresco, VI, p. 555).

16. Dacă

creditorul

a dăruit

sau

a le-

ele
gat suma datorită, în uzufruct, ofert
sse vor face uzufruciuarului (Alexandre
co, VI, p. 553).
17, Potrivit dispozițiunilor 'art. 1258

e, civ. în. (1415 e, civ. rom.), ofertele reale

de
trebuesc făcute de o persoană capabilă rea plăti, căci, altfel, creditorul poate
a“fuza plata, pentru a nu se expune VI,
țiunii în repetiţiune, (Alexandresco,
p. 553),
18, Sunt incapabili de a face oferte
intoți acei cari sunt declaraţi de lege
capabili de a face plata. (Dalloz, Rep.

Obligations, No. 2078, 2079;

Alexandresco,

p. 555).
facă
10. Toţi cei cari sunt capabili să (Deplată sunt; capabili să facă şi oferte.
OVI,

molombe,

XXVIII, No. 71; Larombiăre,

Rau,
bligations, Art. 1258, No. 5; Aubry'et
195;
ed. 4-a, IV, $ 32%, text şi nota (, p.
Lau2089
No.
s,
ation
Oblig
R&p.,
z,
Dallo
No. 8;
rent XVII, No. 149; Hac, VIII
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1598;
Alexandresco, VI, p. 553).
20. Astfel, ofertele se pot face nu nuinmai de debitor, ci şi de orice persoană un
țeresată la plata datoriei, cum sunt:
o
chiar
sau
fidejusor
un
codebitor,
be,
tertă persoană neinteresată, (Demolom s.
XXVIII, No. 7; Larombiăre, Obligation
re, OfArt. 1257, No. 16; Bioche, Dictionnai
149;
fres r6eles, No. 4; Laurent, XVIII, No.
Alexandresco, VI, p. 553, 554).
2]. Tutorul poate face în numele miizarea
norului, o ofertă reală fără autor
ea ate
de familie, deoarece
consiliului
şi intede scop conservarea drepturilor
|, p.
zeselor minorului. (Alexandresco,
554),
autori29. Minorul şi femeea măritată, să facă
a
itate
capac
au
ț,
comer
facă
zaţi să
u

e, pentr
oferte reale, fără nici o autorizaţi
(Alexandretot ce priveşte comerțul
4),
sco, VI,

lor.

”

făcute în
23. Ofertele reale trebuesc
(Dalloz, Râp., No. 2084; Alexan-,
dreseo, VI, p. 556).
compusă din
24. Suma oferită poate fi
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Art. 1115

DESPRE

monedă metalică sau din hârti
e raonedă,
având curs legal, aplicându-se
în specie
repulele dela facerea plății.
Obligations, No. 2084; Laurent,(Dalloz, Rep.
XVIII, No.
167;_ Alexandresco, VI, p.
556).
25. Potrivit dispozițiunilor
art, 1258 c.
civ. îr. (1115 e. eiy. rom.)
, ofertele trepentru întreaga sumă
datorită iar dacă sunt făcut
mai mică nu sunt valab e pentru o sumă
ile, deoarece ereditorul nu poate Îi silit
plată parţială. (Demolom să primească o
be, XĂVIII, No.
74 urm.;
Dalloz, Râp.
No.
2085; Suppl,, Obligation Obligations,
s, No. 888: Laurent, XVIII, No. 151 urm.
;
Huc
, VIII, No.
87: Baudry et Barde,
Obligations, TI, No.
1599; Alexandresco,
VI, p. 554),
6. Pentru ca debitoru
l să poată face
ofertele reale, trebue
şte ca datoria să
fie
lichidă şi exigibilă.
gations, No. 2086; Supp (Dalloz, Rep., Oblil., Obligations, No.
889; Laurent, XVIII,
No. 155),
,
„
Nu este valabilă ofer
ta unei sume
inferioare datoriei,
lichidă, (chiar făcu dacă ea este certă şi
tă cu Tezerva de
complecta
a o
sau
a
»
(Demolombe,
XXVIII, No. 75; Dall
oz,
R&p.
, Obligations,
No, 2085; Supol.,
Obligations,
No.
Laurent, XVIII,
No. 152; Hue, VIII ss;
, No.
„28, Oferta
est
lentă, dacă deb e valabilă deşi insufiito
exactă a datoriei, rul necunoscând cifra
a notificat
creditoru.
Suma exactă dat
Sa
,
zia oferte; să com orită
pleccea ce sar
datori în plus.
lombe, XXVIII,
emoNo. 76; Larormbi
Șetions, Art. 1258
ră Obli, No, 6; Laurent,
XVIII,
o,
.

PLATĂ

Codul

civil

cu toaie că creditorul nu
ar avea titlu
executor pentru a cere plata lor.
(Alexan-

dresco,_
34.

civ. în.

VI,

p. 554, nota

Potrivit

2),

dispozițiunilor

(1115

ce. civ rom),

art.

ofertele

1258

pentru a fi valabile, trebuese să
cuprindă
toâte cheltuelile lichidate. (Dallo
z,
Obligations, No. 2095; Suppl.; Oblig Rep.
ations,
No. 895; Laurent, XVIII, No. 160, 161:
Huc.
VIII, No. 87; Alexandresco, VI.
p. 554).
35. Cheltuelile
lichidate
sunt
acele
cheltueli
determinate
printr'o
hotărîre
de condamnare. (Alexandresco,
VI, p. 55a,
nota 5).
,
36. Debit

orul nu este obligat să cuprindă
în ofertele ce le face, cheltu
elile procesului.
verbal

de facerea ofertelor. (Alex
andresco,
VI, p. 554, nota 5).
Pentru valabilitatea oferte
i, trebueşte ca cheltuelile lichidate
obiectul unui articol deoseb să facă în oferte
it: de ofertele
privitoare la capital şi
la dobânzi,
unui articol şi insufici
enţa
altuia.
(Laurent, XVIII, No.
160, 161: Huc, VIII,
No. 87; Alexandresco,
VI, p. 556).
38, Potrivit dispozițiuni
lor art. 1958 ce.
civ. în. (4115 e. civ, rom.),
în privinţa chel.
tuelilor nelichidate, se
va da o sumă oarecare, asupra căreia se
poate reveni, după
lichidarea acestor chel
tueli, (Dalloz, Rep.
Obligations,
No.
2095;
ons, No. 894; Alexandre Suppl,, Obligatisco, VI, p. 554),
„ Dacă debitorul nu f
fertă în privinţa
cheltuelilor nelichidate,

29. Ofertele

treaga sumă exitrebuesc să cuprindă îngibilă, adică tot
uns
ce a ala scadență în
momentul
(Dalloz,
ofertei,
Rep.
Obl
iga
tio
ns,
No.
Suppl, Obligatio
2089.
ns, No. 890).
„3

0. „Dacă

suma

datorită est

40.

Pentru

ca

ofertele

să fie libera.
sunt cheltueli nelichidate,
potrivit
dispoziţiunilor
art,
1258,
punctul 5 ce, civ. fr. (141
5 punctul 5 e, Civ,

toare,

chiar

rom.)

când

trebueşte

să se facă

o ofertă reală
şi efectivă şi să se con
sem
oarecare, referitoare dire neze o sumă
ct şi special la
aceste cheltueli, cu reze
rva de a
asupra ei,

a
a
„ Ci şi dobânzile
ditele ajunse la
şi
cerii lor, (Dallo scadenţă în momentul
z,
Rep
..
Ob
ligations,
2090 urm.; Supp
l. Obligati
s, N,
Laurent, XVIII,
No.
157
; Huc.
4 ; Baudry et Bar
de, Obligation vIli,
1599; Alexandres
II,
co, VI, p. sa):
:
32.0 eroare com
isă de debitor,
la

a

renfaNo.
2;
Te
,
No
fa-

> Îi 7
ă
rombitre, Obligati
justiţie. (La
ons, Art. în 1258
„Neo. ( 6;
Laurent, XVIII,
No. 156; Huc, VII
I, No.
87: Baudry et Bar
de, Obligations,
II, Neo.
1601: Comp.: Alexan
dresco VI, p. 555),
33. Oferta reală car
e
nu
ar cup
toate dobânzile
datorite este nevalarinde
bilă,

c,

reale,

molombe, XXVIII, No.
77; Dalloz, Rep,
Suppl.,
Obligations,
No.
895:
Laurent,
XVII

I, No. 165). 41. Deoarece legea nu
prevede
cifra
sumei ce poate fi ofer
pentru cheltuelile
nelichidate, ea poate ită
oricât de mică. (Demolfi o sumă oarecare,
78; Larombi&re, Obligatiombe, XĂVIII, No.
6; Dalloz, Rep. Obligations, Art, 1258, No.
ons No. 2095, 2099;
l
Obligations,
XVIII,

No.

p.

nota

gations,
554,

II,

No.

No.
898;
Laurent,
Baudry eţ Barde,
Obli-

4),

.

164;

42. Ofertele

suma

cheltuelilor

1599;

sunt

Alexandresco,

valabile,

nelichid

chiar

VI,-

dacă

ate,
oferită
de
debitor ar fi cu mult
inferioară cheltuelilor reale şi debitorul cuno
ştea că ea era

-— 110—

Codul

DESPRE

civil

XXVIIL No. 85; Larombiăre, Obligations,
Art. 1258, No, 10; Dalloz, Rep. Obligations, No. 2110; Laurent, XVIII, No. 163;
Huc, VIII, No, 88; Baudry et Barde, Obugations, ÎL, No. 1604; Alexandresco, VI,
p. 557).
53. In cazul unei condițiuni rezolutorii, debitorul poate face oferte, cât timp
nu s'a realizat condiţiunea, deoarece ea
(Demolombe,
obligaţiunea:
suspendă
nu
XXVIII, No. 85; Larombiere, Obligations,
Art, 1258, No. 10; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2110; Laurent, XVIII, No, 169;
Hue, VIII, No. 88; Alexandresco, VI, p.

insuficientă. (Laurent, XVIII, No. 166: Alexandresco, VI, p. 554).
43, Olertele reale care nu -cuprind totalitatea capitalului datorii, a dobânzilor
exigibile şi a cheltuelilor lichidate, suni
nule, chiar dacă debitorul se oferă a le
complecia mai în urmă, deoarece nu se
poate reveni mai în urmă asupra sume-

lor

exigibile şi a accesoriilor

lor

lichide,

ci numai asupra cheltuelilor nelichidate.
(Demolombe, XXVIII, No. 75; Larombiere,
6; Laurent,
Art. 1258, No.
Obligaiions,
XVIII, No. 152; Huc, VIII, No. 87; Alexan,
dresco, VI, p. 554, 555).
44, O ofertă excesivă, adică care ar fi
mai mare decât suma datorată, după o pă-

rere nu este valabilă.

(Merlin,

558).

54. In cazul unei condițiuni suspensive,
creditorul poate refuza oferta făcută îna-

Repertoire,

No.

80; Larombiere,

cazul

când

55. In

dresco.

56. In

cazul

când

debitorul

nu

cuno-

VI,

p.

558).

acest

caz,

dacă

condiţiunea

sia

cazul

când

în

convenţiune

sa

îndeplinit, oferta devine valabilă de oarece îndeplinirea ei produce efecț retroactiv. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 2112;
Bioche, Dictionnaire de procedure, Offres
relles, No. 30; Alexandresco, VI, p. 558).

ofertei

provine din o eroare de calcul, oferta este
valabilă. (Laurent, XVIII, No. 156; Ale|
xandresco, VI, p. 556).
48, Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă oferta făcută de debitor este
suficientă. (Alexandresco, VI, p. 557, text
şi nota 1).
49. Debitorul, poate să ofere totalita-

tea unei datorii neajunse

chiar

condiţiunii,

ştea condiţiunea şi face o ofertă care a
fost acceptată de creditor, el va avea
drept la repetiţiune, pentru că a plătit
un lucru nedatorit. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2112; Bioche Dictionnaire de proc&dure, Offres reelles, No. 30; Alexan-

Obligations,

excedentul

îndeplinirea

dacă debitorul ar declara că în cazul îndeplinirii ei, nu va exercita acţiunea în
repetițiune, înțelegând a face în acesti caz
o donațiune, deoarece nimeni nu poate
fi silit să accepte o donaţiune, (Dalloz,
R&p., Obligations, No. 2112).

Art, 1258, No. 8; Laurent, XVIII, No. 156:
Alexandresco, VI, p. 535, 556),
46. Ofertele excesive făcute de debitor
cu rea credință, nu sunt valabile. (Alexandresco, VI, p. 556).

47. În

de

inte

Offres râelles, nota 1 p. 740; Duranton,
|
XII, No. 205).
45. După altă părere, dominantă, oferta
excesivă este valabilă, cel puţin în cazul
când creditorul o refuză fără a da o explicaţie sau când fiind făcută la domiciliul creditorului, agentul judecătoresc nu
a găsit pe nimeni la acest domiciliu, deoarece debitorul nu a fost pus în situaţiunea
de a reduce oferta la cifra exactă a datoriei, în urma observatiilor creditorului.
(Toullier, VII. No. 195, 104; Demolombe,

XXVII,

Art. 1115

PLATĂ

538).

57. In

prevăzut un loc de: plată, ofertele vor
trebui să se facă în locul convenit, sub
pedeapsă de nulitate, ea neputând fi făcută chiar la domiciliul creditorului. (DeLarombiăre,
No. 86;
XXVIII,
molombe,
Obligations, Art, 1258, No. 12; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 522, p. 193; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2119; Suppl., Obligations, No. 900, 904; Laurent, XVIII, No.
170; Huc, VIII. No. 89; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1605; Alexandresco,
VI, p. 558).
58, Cu toate acestea, prin 'derogare dela
această regulă, sunt valabile ofertele făcute la domiciliul ales într'un comandament, în scopul unei executări imobiliare.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, nota 5,
p. 195, 194; Dalloz, Râp. Obligations, No.
2121; Suppl., Obligations, No. 905).

la scadenţă, de-

oarece el se poate, în principiu, libera
XXVII,
(Demolombe,
voeşte.
oricând
Art.
Obligations,
Larombiere,
85;
No.
1258, No. 9: Dalloz, Rep... Obligations, No.
2109; Laurent, XVIII, No. 168; Huc, VIII,
No. 88; Baudry et Barde, Obligations, Îl,
No. 1603; Alexandresco, VI, p. 552).
excepţiune
regulă suferă
50. Această
când, termenul a fost stipulat în favoarea

Obligations,
creditorului (Dalloz, Râp.,
No. 2109; Alexandresco, VI, p. 552).
51. De asemenea, această regulă suferă

excepțiune în materie comercială pentru
beneficiarul unei cambii care nu pote fi
constrâns a primi suma prevăzută în cambie înainte de scadenţă. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 2109: Laurent, XVIII, No.
168; Alexandresco, VI, p. 559).
52. Dispoziţiunile art. 1258 punctul 5,
e, civ. fr. (1115 punctul 5 €, civ. rom.), poofervalabilitatea
trivit cărora, pentru

59, In cazul când prin eonvenţiune s'a

prevăzut un loe de plată, fără să se îi
ales un domiciliu, după o părere, debitorul trebueşte să cheme în judecată pe
creditor la domiciliul său, pentru a fi
condamnat să-și aleagă un domiciliu de
plată la locul convenit, iar în cazul contrar, el va putea să consemneze suma datorită. (Pothier, Obligations, No. 542; Toultei trebuieşte ca să se fi îndeplinit condiţiunea, îşi găsesc aplicațiunea numai la . lier, VII, No. 197; Dalloz, Rp. Obligations, No. 2110).
:
condițiunea
suspensivă
(Demolombe,

—

1

—

Art.

1115

DESPRE

„ După a doua părere, în acest caz
decor va face ofertele- la domiciliul
real al creditorului, declarând că este gata

a le face

locul

de

Art. 1258,

la domiciliul

plată.

No.

12;

ce-l

arombiere,

Dalloz,

va

arăta

în

Obligations,

Rp.

Obliga-

tions, No. 2146).
|
6l. După a treia părere, în acest caz,
debitorul va face oferte la locul ales şi
va fi descărcat prin constatarea ce o va
face portărelul în procesul-verbal că, nu
a putut găsi pe nimeni pentru a primi,
deoarece
această
constatare
echivalează
cu un refuz, creditorul fiind în culpă că
nu şi-a ales un mandatar în locul unde
trebue
să se
facă plaia. (Demolombe,

XĂVIII,

No.

8;

Demante

et

Colmet

Santerre, V, No. 203 bis, III; Dalloz,
Suppl., Obligations, No, 901).

62, Potrivit

dispoziţiunilor

art,

de

Rep.

creditorului

în persoană,

ce.

sau

la

domiciliul său sau la domiciliul ales peniru executarea convenţiunii. (Demolombe
,

XXVIII, No. 87; Larombiăre, Obligations,
Art. 1258, No. 12; Demante et Colmet de

Santerre, V, No. 203 bis, II: Aubry et
Rau,
ed. 4-a, IV, $ 322, p, 194; Dalloz,
R&p., Obligations, No. 2115; Suppl.. Obliga
tions,
No. 902; Laurent, XVIII, No. 172.
Huc,
VIII, No. 89: Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1605; Planiol, II,
No.- 448;
Alexadresco, VI, p. 558, 559),
. În cazul când creditorul este necunoscut, nu i se poate face oferte
și liberația se face prin consemnarea
sumei
ga torite, (Dalloz, Rp,
Obligations, No.
115).

64. Pentru ca oferta să poată
fi făcută la domiciliul ales, nu este
ca în convenţie să se fi arătat loculsuficient,
fost ales, ci trebueşte să se fi determ unde a
persoană care să reprezinte pe credit inat o
or şi să

poată

primi

oferta.

(Alexandresco,

VI,

p.

65.

Dacă creditorul este domiciliat în
străinătate şi nu şi-a ales
țară, se vor aplica dispoziţiiledomiciliu în
art. 75 $ 9
pr. civ, (Alexandresc

o, VI, p. 560).
,
+ Chiar dacă creditorul nu
a fost găsit acasă, ofertele făcute
la
sunt valabile. (Dalloz, Râp., domiciliul său
Obligations,
Do, 2414,
558),

.

2141;

67. Prin

Comp.: Alxandresco, VI, p.

dispoziţiunea

tului 6 din art, 1258 e, civ. finală a puncTom.) potrivit căreia ofert fr. (1115 e, civ.
ele se pot face
la domiciliul ales pentru
executarea convenţiunii, se înțelege,
domiciliu] ales de
părţi în convenţiunea ce
au
nu şi domiciliul ales de cred încheiat iar
itor întrun
act

extrajudiciar în urma
legale. (Dalloz. Rep,
gatio
tiuni

unei dispoziSuppl., Obli-

ns, No. 902).
3, Ofertele
reale făcute de
debitor
unui creditor ipotecar,
nu pot fi notificate la domiciliul ales
îu inscripțiunea

—

Codul

ipotecară,
alegerea
toare

civil

ci la domiciliul real, deoarece
acestui domiciliu
este
privi-

numai

la

conservarea

privilegiilor

şi ipotecilor, iar nu la plată. (Demolombe,
XĂVIII, No. 94; Larombitre, Obligations,
Art.

1258,

No.

14;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a,

IV, $ 522, text şi nota 7, p. 194: Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2123; Suppl., Obligations,

No.

903;

Laurent,

Huc, VIII, No. 89; Baudry

gations,

559, 560).

II,

No.

1605;

XVIII,

No.

172;

et Barde, Obli-

Alexandresco,

VI, p.

_

,

69. Oferiele reale trebuesc făcute prin
un ofiţer publice competent pentru asemenea acte, adică prin portărei. (Alexandresco, VI, p. 560).
RR
70. Ofertele reale se constată printr'un
proces-verbal.
(Demolombe,
XXVIII, No.

9%; Larombiere,

1258

civ. fr. (4115 e. civ. rom.), în cazul când
nu Sa determinat prin convenţiune specială locul pentru plată, ofertele
se vor

face sau

PLATĂ

17,

18;

Demante

Obligations, Art. 1258, No.
et

Colmet

de

Santerre,

V, No. 205 bis, V; Dalloz, Rep. Obligations, No. 2133; Laurent, XVIII, No. 177,

178; Huc, VIII. No. 90; Baudry et Barde,
Obligations,
II, No. 1609: Alexandresco,
VI, p. 561).
71. În procesul-verbal! va trebui să se

arate

numărul

şi calităţile

monetelor

ofe-

vite, menţiunea
despre răspunsul creditorului. dacă el sau persoana însărcinată
a primi pentru el, a subscris, a refuzat
sau a declarat că nu poate subscrie. (Alexandresco, VI, p. 561),
72. Dacă oferta constă în lucruri fun-

Sibile,

se

va

arăta

în

procesul-verbal,

greutatea, măsura şi pe cât este
cu putință, valoarea lor comparativă, (Bioche,.

Dictionnaire, de procâdure,

Offres

reelles,

No. 74, 125; Chauveau sur Carr, Lois
de
la procedure, VI, partea II, p. 50, Question. 2781; Alexandresco, VI, p. 561).
73. Tribunalele au dreptul să
aprecieze
ofertele făcute înainte de consemnare,
şi
să hotărască dacă ele au fost serioase
sau
au avut numai de scop să întârzie
datoriei. (Dalloz, Rep. Obligations, plata
No.
2064).
74. Neîndeplinirea condițiunilor
prevăzute de art. 1258 e. civ. fr, (4115
e. civ.
rom.) atrage nulitatea ofertelor
reale. (Alexandresco, VI, p, 559),
75. Numai o ofertă de plată şi
consem.-

nație

făcută

în

conformitate

cu

dispozițiile legii liberează pe debitor
şi face deci
ca să nu poată opera condiția rezolutorie,
afară bine înţeles de cazul unei
culpe din
partea creditorului, Se decide
ca: numai oferta reală făcută în genere
în confor.
mitate cu dispoziţiile art.
1414 şi urm, c.
clv. şi 604 şi 605 pr. civ., face
ca debitorul
să nu fie în culpă şi-l liberează
valabil, în cazul când creditorul în mod!
să primească plata sumei. datorite: refuză
prin
urmare, oferta de plată făcută la
bara justiției nu poate avea aceleaşi
efecte: (Laurent XVIII, No. 174:
lexandresco, VI,
p. 560; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2059:
Suppl&ment, Obligations, No.
909; N. Geor-

„gean,

76.

112—

Studii juridice,
Cu

toate

vol.

acestea

o

IL, p.

parte

99,

4100).

din

doc-

Codul

civil

DESPRE

trină şi din jurisprudență decide că oferia de plată făcută la bara justiţiei este
valabilă, deoarece este inadmisibil să nu
se recunoască hotărîrei care ia act de
oferta făcută, aceeaşi forţă ca unui procesverbal încheiat de portărel sau notar (în
Franţa); că de altfel această ofertă constitue un mijloc de apărare, iar nu o ofertă reală în sensul art. 1257 c. civ. fr.
(1114 c. civ. rom). (Demolombe, XXVII.

No.

99, 100; Larombitre,

Obligations,

Art,

1258, No. 19; Carr6, Chauveau Adolphe et
Dutrue, T. VI, vol. II, ed. 5-a, No. 2783

bis; Bioche, Dictionnaire, ed. 5, Offres r6-

elles, No. 118, 174: Garsonnet, VII, ed. II,
No. 2716; Huc, VIII, No. 91; Baudry et
Barde, ed. 3-a, Obligations, Îl, No. 1640;
Aubry et Rau, ed. V, Tome IV, $ 322,
nota 9; Dalloz,
Râp.,
Obligations,
No.

2060, 2150, 2135, 5155; Suppl., Obligations,
No.

909).

77. Sa mai

decis că numai

depunerea

sumei datorită la casa de consemnaţii,
termen pe numele creditorului, fără

fie precedată

de

pentru. oferta

reală,

formalităţile
nu

în
să

prevăzute

face

să

dispară

culpa debitorului şi nu-l liberează, afară de
excepţiunile prevăzute de lege şi de oarecari excepţiuni admise de doctrină şi ju-

risprudenţă.

(Baudry et Barde,

ed. 5-a, O-

bligations, Il, 1620; Laurent, ed. 4, XVIII.
No. 179, 183; Carr€ T. VI, vol. II, ed. 5-a,
No. 2787 ter; Bioche, Dictionnaire, ed.
3-a, Offres râelles, No. 4, 10; Aubry et
Rau, ed. V, Tome, IV, $ 322 nota 3: Colin
et Capitant, ed. ÎI, vol, II, pag. 84; Dalloz, R6p., Obligations, No. 2194, 2204, 2219;
Alexandresco, VI, p. 564 urm,).

78. Cu

toate acestea,

s'a decis

de

câ-

teva instanțe că, dacă simpla consemnare
a sumei datorită făcută în termen, fără
ofertă reală, nu liberează pe debitor, totuşi cel puțin dovedeşte că el nu este în
culpă, deoarece prin faptul consemnării,
debitorul îşi arată intenția de a-şi executa obligaţia, mai cu seamă când se stabileşte că creditorul a refuzat primirea.
(N. Georgean, Studii Juridice, Î, p. 101).

179. O

chestiune

controversată

care

se

preziniă des înaintea instanțelor noastre
judecătoreşti: Secţia 1 a Inaltei Curți de
Casaţie, urmată şi de alte instanţe, a decis
că: În caz de refuz din partea ereditorului de a primi plata creanţei sale, codul
civil prin art. 1114 şi urm., şi procedura
civilă prin art. 604 şi urm., pun la dispoziția debitorului de bună credință înijlocul legal de a se libera de datorie sau
să poată evita consecinţele legale ale neexecutării la timp a unei obligaţii. Potrivit acestor dispoziţii, oferta reală urmată
de consemnarea sumei la dispoziţia creditorului,
are
efect
liberator,
ținând
loc
de
plată,
iar simpla
ofertă
reală

făcută
conform
legii chiar
dacă
liberează
complect
pe
debitor,

nu
are

însă
de
efect
ca
el
să
nu
mai
poată fi considerat în întârziere şi deci
în culpă care să atragă operarea pac-

tului

comisor

expres

şi

celelalte

31235, — Codul civil adnotat — VIII

urmări

Art,

PLATĂ

1115

prevăzute de lege în caz de neîndeplinirea la timp a obligaţiunilor. Pentru ca
o ofertă reală să aibă aceste efecte, trebueşie să fie făcută în termenul prevăzut pentru plata datoriei şi printrun agent judecătoresc pentru
a o constata,
intrucât ea fiind un fapt juridic, dovada
ei nu se poate face decât în acest mod
autentic iar nu: şi în alt mod cum ar îi
prin martori. Se poate dovedi cu martori,
numai
refuzul creditorului de a primi
plata, care a justificat facerea ofertei. (N.
Georgean, Studii Juridice, I, p. 101, 102).

80. Inalta Curte

de Casaţie

s. ÎI, însă,

urmată şi de alte instanţe, a decis tocmai dimpotrivă că: Deşi este adevărat că
pentru cazul când creditorul refuză plata
şi debitorul are interes de a preveni riscurile lucrului datorit sau a opri curgerea dobinzilor, legiuitorul îi pune la dispoziţie, prin art. 1114 şi urm., din codul
civil şi art. 604 şi urm., din procedura
civilă, mijlocul de a se libera de obligațiunile sale prin oferta
reală,
totuşi
pactul comisoriu şi oferta reală nu pot
fi confundate, fiind operațiuni
iuridice
distincte şi cu efecte deosebite, cel dintâi
fiind sancţiunea neîndeplinirii la termen
a obligaţiunilor prevăzute
în convenţie
iar cea de a doua fiind mijlocul pentru
debitor de a se libera de obligatiunea sa.
De aci rezultă că dacă creditorul refuză plata oferită la termenul fixat, sub
sancţiunea pactului comisoriu şi dacă debitorul în
urma
refuzului
creditorului,
nu-i face oferta reală, pactul comisoriu
nu mai operează şi contractul
nu
este
rezilat de drept, căci neefectuarea plății

la termen se datorește faptului creditorului iar nu culpei debitorului, creditorul a-

vând însă dreptul să ceară rezilierea contractului dar. numai pe temeiul dispozitiilor art. 1021 din codul civil. Reiuzul
creditorului de a primi, la termen plata
făcută de bună voie
de către
debitor.
fiind un fapt material, poate fi dovedit
prin toate mijloacele de probă admise de
dreptul comun deci și prin martori şi

numai

refuzul

creditorului

de

a

se pre-

zenta la locul, ziua și ora fixată de agentul judecătoresc, prin notificarea adresaiă conform art. 1115 din codul civil,
nu poate fi stabilit prin martori, fiind un
fapt juridic care trebueşte constatat în
mod
autentic. (N.
Georgean,
Studii juridice, I, p. 102, 103).

81. O altă chestiune importantă în ma-

terie

de

ofertă

reală

de plată

este şi a-

aceea: unde trebueşte să se facă oferta reală

în

cazul

locul

când

plăţii.

Cu

în convenţie
toate

că

nu

potrivit

sa

fixat

dispozi-

ţiilor art. 1104 din codul civil, atunci când

în convenţie nu se arată locul plății, plata
trebueşte făcută la domiciliul debitorului, totuşi, art. 1115 al. VI din codul civil,
vorbind de locul unde trebueşte făcută

oferta reală, prevede că dacă el nu a fosi

determinată prin convenţiunea părţilor,
ferita trebueşte făcută sau creditorului
persoană, sau la domiciliul său, sau
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oîn
la

e

Art. 1116
domiciliul

venţiei;

DESPRE
ales

pentru

această

executarea

dispoziţie din

codul

Codul

PLATĂ

publicată

con-

în

„Monitorul

Oficial“

civil

No. 89

din 26 Iulie 1921, se simplifică formalită-

civil

ţile ofertei reale şi consemnaţie prevăzute
de dispoziţiile articolelor 1114 şi urm. din

nu a fost modificată prin procedura civilă dela 1900, aşa încât şi astăzi ea îşi
găseşte
aplicațiunea
deoarece
art.
605
din procedura civilă actuală, are aceeaşi
redacțiune ca şi articolul corespunzător
din vechea procedură civilă, iar art. 609
din procedura civilă actuală, arată că se
vor aplica toate celelalte rândueli ale codului civil cuprinse în art. 1114-1121 incl.
afară de alineatul VIII din art. 1115 şi
al, III şi IV din art. 1116 din codul civil,
între cari deci nu intră şi alineatul VI al
art. 1115 din codu civil. Prin urmare, nu
este valabilă o ofertă reală
făcută, în
lipsa unui loc anume arătat pentru plată
în convenţie,
la corpul
Portăreilor.
(N.
Georgean, Studii Juridice, |, p. 105)...
82. Prin articolul unice din legea privitoare la simplificarea formalităţilor
de
împlinit de către chiriaşi la plata chiriei,

cod, civ.

şi 604

şi 'urm.

din

prcedura ci-

vilă în materie de locaţiune de imobile,
rămânând
ca în celelalte materii,
debi-

torul

să îndeplinească

poziţiile

din

codul

în mod

civil

strict dis-

şi procedura

ci-

vilă, când voeşte să se libereze de datoria sa. Această dispoziţiune de simplificare a formalităţilor de ofertă reală şi
consemnaţie, a fost trecută
către legiuitor, în art. 15
prelungire
a contractelor

din

27 Martie

Țuridice,

|,

1994.

p.

(N.

104,

mai
din
de

târziu, de
legea
de
închiriere

Georgean,

Studii

105).

Jurisprudenţă.
(Continuare
1. A

se

dela

vedea:

1924 până
art.

1119

la 1927).

nota

1).

Art. 1116. — Nu este necesar pentru validitatea consemnațiunei ca ea să îi fost autorizată de judecător; e destul:
1. Să îi îost precedată de o somaţiune significată creditorului, în
care să se arate ziua, ora și locul unde suima oferită are să fie depusă;
2. Ca debitorul să depună suma oferită în casa de depozite
şi consemnaţiuni, cu dobânda ei până în ziua depunerei;
3. Să se facă proces-verbal de oficerul public despre natura
monetelor

oferite,

despre

refuzul

creditorului

de

a le primi,

sau

despre nevenirea sa, şi în fine despre depunere 1);
4. In caz de nevenirea creditorului să i se semnifice procesulverbal al depunerei, cu somaţiune de a veni să-şi ia suma depusă?).

(Civ.

1114

urm.;

de Depuneri

Pr.

civ.

604

și consemnaţiuni,

urm.;

C.

com.

1 urm.;

Civ.

320;

L. p. org.

Fr. 1259).

Casei

Texi. fr. Art. 1259. — Il n'est pas n&cessaire, pour la validit6 de la consignation, quelle ait ât6 autoriste par le juge: il suffit,
4
595:
.
.
paz
7
.
1” 9 Quelle ait. 6t6
preetdâe
d'une sommation
signifi6e au ertancier, et contenant lindication du jour, de Pheure et du lieu ou la chose offerte sera
d6pose;
2” Que le debiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettan
t
dans le dâpât indiqu6 par la loi pour recevoir les consignations, avec les
interets
Jusquwau jour du dâpât;

3% Quiil y ait eu procâs-verbal dress6 par l'officier ministâr

iel, de la nature
des esptces offertes, du refus qua fait le er&an cier
de les recevoir, ou de sa
non-comparution, et enfin du dept;
4 Qwen cas de non- comparution de la part du ertanci
er, le proces-verbal
du depât lui ait ât6 signifi e avee sommation
de retirer la chose dâposte.
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Desezisare 22,
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Executare silită 4.
Incapacitate 7,
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Notificare

de a se teme că ar fi turburat prin o ac-

13,
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Oferte reale
Ofiţer public
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25,

Poprire 4.
Prescripție 21.
Proces-verbal 25-—28,
34,
Purga 6.
Răspuns 27.
Refuz 26,
Retroactivitate 29,
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6. De

Somaţie 13—16, 28.
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Termen 10, 11, 16, 29.
Tulburare 5,
Urmărire silită 4.
Validare 12.
Vânzare 5, 8.
Ziua 13, 14.

VI, p. 565).

4. De
asemenea, potrivit dispoziţiilor
art, 1242 e. civ, fr. (1099 e. civ. rom), în
urma unui sechestru sau opoziţiune, de-

bitorul nu poate face plata în mânile
creditorului, ci va consemna suma datorită, fără o ofertă prealabilă,
care este
inutilă
şi
trăgănătoare.
(Demolombe,
XXVII, No. 105; Larombi&re, Obligations.
Art. 1259, No. 16: Aubry et Rau, ed, 4-a,
1V, $ 522, p. 19%; Laurent, XVIII, No. 18;
Alexandresco, VI, p. 565),
5. De asemenea, debitorul poate consemna suma datorită, fără somaţie prealabilă în cazul când, potrivit dispoziţiilor

—

asemenea,

în cazul

7. Formalităţile prevăzute

1. În principiu, consemnarea nu este valabilă şi nu liberează pe debitor, decât
dacă este precedată de oferte reale regulate. făcute în conformitate cu legea. (Dalloz, R6p., Obligations, No. 2194; Suppl,
Obligations, No. 30; Laurent, XVIII, No.
179; Alexandresco, VI, p. 564).
2. Această
regulă
suferă
excepțiune
când debitorul se găseşte în imposibilitate
de a se achita direct în mâinile
creditorului, fie pentrucă creditorul nu poate
primi, fie pentrucă debitorul nu cunoaşte
pe creditor. (Dalloz, Rp.
Obligations,
No. 2055, 2194, 2219 urm.; Suppl., Obligations, No. 950).
3. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 320
din codul comercial, când plata cambiei
nu este cerută la scadenţă, acceptantul, emitentul şi chiar trasul neacceptant, are
dreptul, după expirarea termenului protestului pentru neplată, să
consemneze
suma prevăzută în cambie, la casa de
depuneri şi consemnaţii, depunând recipisa la tribunalul locului unde trebueşte
să se facă plata, fără nici o încunoştiintare, pe riscul şi cu cheltuiala posesorului cambiei. (Demolombe, XXVIII. No. 101:
Larombitre, Obligations, Art, 1259, No. 45:
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, nota 5,
p. 195; Mourlon, I[, No. 1389; Pardessus,

Droit commercial, I, No. 214; Laurent,
XVIII, No. 185; Huc, VIII, No. 91; Alexan-

țiune ipotecară sau în revendicare, fiind
autorizat a suspenda plata preţului
până ce
vânzătorul va face să înceteze turburarea
sau va da
cauţiune. (Larombiere,
Obligations, Art. 1259, No. 16; Alexandresco,
VI, o. 566).
|

când

îerţiul

detentor ar voi, potrivit dispoziţiilor art.
2186 c, civ. fr. (1807 c. civ. rom) să purgheze ipotecele înscrise asupra imobilului. (Alexandresco, VI, p. 566),

Doctrină,

'dresco,

1116

art. 1655 c, civ, în. (1364 c. civ. rom,), cumpărătorul este turburat sau are cuvânt

Nulitate 12, 19, 30.
Ora 13, 14.

Art.

PLATĂ

la

art.

1259

e. civ. fr. (1116 c. civ. rom.), nu-şi găsesc
aplicațiunea când creditorul este incapabil de a primi, caz în care debitorul este
autorizat să consemneze suma
datorită,
deoarece nu poate plăti în mod valabil
(Demolombe, XXVIIl, No.
103:
Larombiere, Obligations, Art. 1259, No. 16: Demante et Colmet de Santerre. V. No. 181
bis, VIII; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, $ 520,
text şi nota 3, p. 195: Daloz, Râp., Obli-!
gations, No. 92219;
Suppl.,
Obligations,
No. 930; Contra: Garsonnei, Trait6 thâorique et pratique de procedure, Vi, $ 1514,
nota 5, p. 505: Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1620).
8. Dispoziţiunle ari. 1257 urm., c. civ. fr.
(1114 urm., €. civ. rom), nu-şi găsesc aplicațiunea la consemnarea preţului unei
vânzări, aşa încât consemnarea preţului
se poate face, fără să -fie precedată de o
somaţie, nici, să fie urmată de notificarea

procesului-verbal

de

depunere.

(Larom-

biere, Obligations, Art. 1259, No. 16; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1617).
9. Consemnarea nu trebueşte
să
fie
precedată de oferta reală, când este vorba
de efecte negociabile sau plătibile la purtător. (Larombiere, Obligations, Art. 1259,
No. 15; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 522,
text şi nota 2, p. 195; Dalloz, Râp., Eifets
de commeree, No. 16,17; Obligătions, No.
2194; Baudry
et Barde, Obligations, II.
No. 1618; Planiol, II, No. 452).
10. Legea nu prevede
vreun
termen
între ofertele reale şi consemnație sau
somația
care 'o precede.
(Demolombe,
XXVIII, No. 112: Larombiere, Obligations,
Art. 1259, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 322, text şi nota 14, p. 195: Dalloz,
Rp.
Obligations, No. 2197; Suppl., O-

bligations,

No.

927;

Laurent,

XVIII,

No.

180; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1612; Alexandresco, VI, p. 564).
11. Cu toate că legea nu prevede nici
un termen între ofertele reale .și consemnație, totuşi debitorul are interes să consemneze
tără întârziere suma ' datorită,
pentru a se libera şi a face să înceteze
curgerea dobânzilor, deoarece ofertele nu
liberează pe debitor decât dacă sunt urmate _ de
consemnaţie.
(Demolombe,
XXVIII, No. 112; Larombiere, Obligations,
Art, 1259, No. 4; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 927: Laurent, XVIII, No.
180; Alexandresco, VI, p. 564).
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Art. 1116

DESPRE

12, Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1259

c.

civ. în. (1116 c. civ. rom.), consemnaţiunea
poate să se facă fără să fi fost autorizată
în mod special de judecător. Debitorul
poate, în prealabil, pentru a evita orice
contestaţie ulterioară, să ceară validarea
ofertelor sale, iar creditorul poate deasemenea în acelaşi timp să ceară nulitatea
ofertelor, însă chiar în cazul când cre-

ditorul

a cerut

nulitatea

ofertelor,

urm.;

Larombiăre,,

Obligations,

Art.

1259,

No. 5: Demanie et Colmet de Sanierre,
V, No. 204 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4a,
IV, $ 322, text şi notele 15, 15, p. 195: Laurent, XVIII, No. 180; Baudry t Barde, Obligations II, No. 1612; Alexandresco, VI.
p.

562,

565).

13. Potrivit

punctul

rom.),

dispoziţiunilor

art.

i, e. civ. fr. (1116 punctul

consemnaţia

trebueşte

să

1259,

1 c. civ.

fie

pre-

cedată de o somaţiune notificată creditorului, în care să se arate ziua, ora şi locul
unde suma oferită are să fie depusă. (Demolombe, XXVII, No. 114;
Larombiăre.
Obligations, Art, 1259, No. 6; Demante et

Colmet de Santerre. V, No. 204 bis, 1:
Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 522, p. 1%;

Dalloz, Râp., Obligations, No. 2199; Suppl,
Obligations, No. 928; Laurent, XVIII. No.
184; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1615; Planiol, II, No. 449; Alexandresco,

VI, p. 551, 564, 565).

14. Somaţia prin care se indică ziua,
ora şi locul unde suma oferită are să fie
depusă, poate fi făcută prin actul care

cuprinde _ ofertele

reale.

(Demolombe,

XĂVIII, No. 115; Demanie et Colmet de
Santerre, V, No. 204 bis, Î; Dalloz, Ro.
Obligations No. 2204; Aubry et Rau, ed,
4-a, -1V,. $ 522, nota 16, p. 195).

15. Somaţia

poate

fi

făcută

oricărei

persoane care are puterea să primească
pentru creditor. (Larombitre, Obligations,
Art. 1259, No. 6; Dalloz, Râp., Obliga-

tions, No. 2204).
16. Legea nu prevede termenul

în care

să se prezinte creditorul dela primira somaţiei, pentru facerea consemnării, însă
trebueşte să se acorde creditorului un interval de timp moral suficient, pentru a
se putea prezenta, tribunalele având dreptul să aprecieze acest interval de timp.
(Demolombe,
XXVIII, No. 116; Larom-

bigre, Obligations, Art, 1259, No. 6; Alexandresco, VI, p. 566, text şi nota 5).

17. Potrivit
dispoziţiunilor
art.
1259
punctul 2 c. civ. fr. (1116, punctul 2 c. civ.
Tom), pentru valabilitatea consemnaţiunei, trebueşte
ca debitorul
să depună
suma oferită la casa de depozite şi con-

semnatiuni, Su
epunerii.

dobânda

alloz,

Rep.,

d până

în

Obligations,

ziua
No.

2206; Alexandresco, VI, p. 506 567).
18. Dacă consemnarea are loc în Bucureşti, ea se va face la Casa de depuneri
ŞI consemnaţii, iar dacă are loc în judet,
ea se va face la Administraţia financiară.
(Alexandresco, VI, p. 566, 567).

Consemnarea făcută în altă parte
la Casa de depuneri şi consemna-

nu

este

rează

pe

debitor.

tions, No.
567).
25,

valabilă

2206;

şi

deci

(Dalloz,

Consemnarea

nu

Râp.,

Alexandresco,

acolo, unde s'au
ferteie. (Dalloz,

VI,

trebueşte

să

lbe-

Obliga-

p. 566,

aibă

loc

făcut în mod valabil oR€p.,
Obligations,.
No.

2198).
.

civil

19.
decât

țiuni,

debi-

torul poate consemna, pe riscul său, suma
106
datorită.
(Demolombe,
XXVIII,
No.

Codul

PLATĂ

_

2]. Casa
de depuneri
şi consmnaţii,
nu devine proprietară cu titlu de împru-

mut sau cu alt titlu a sumelor consemnate, ci ea e depozitară numai; prin urmare ea nu se poate libera de capitaluri
nici de dobânzi prin prescripţie, de oa-

rece ea nu

poate

schimba

titlul posesiunii

sale. (Dalloz, Rep.. Obligations, No. 2184;
Supl. Obligations, No. 920).
22. Depunerea
sumei
datorite
trebu-

eşte să fie reală, adică debitorul

trebuește

să se deseziseze efectiv de suma de bani
ce a oferit-o. (Demolombe, XXVIII, No. 117;

Larombi&re,

Obligations, Art.

1259, No. 7;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, p. 1%;
Laurent,
XVIII, No. 199; Alexandresco,
VI, p. 566,

567).

23. Nu

este

dacă
celei

Art,

valabilă

consemnaţiunea,

sa consemnat
o sumă
inferioară
oferite. (Larombiăre,
Obligations,

1259,

No.

11;

Dalloz,

Râp..

Obliga-

tions, No. 2208; Alexandresco, VI, p. 567).
„24, Potrivit dispoziţiilor art.
1259 ce,
civ, fr. (1116 c. civ, rom), trebuesc consemnate, odată cu capitalul, şi dobânzile
datorate până în ziua depunerii. (Dalloz,

Rep., Obligations,
VI, p. 567).

No. 2212; Alexandresco,

25. Potrivit . dispoziţiunilor
art,
1259
punctul 3 c. civ. fr. (1116 punctul 3 ce. civ.
rom.), pentru valabilitatea consemnaţiunii,
trebueşte să se facă proces-verbal de o.
tițerul public,
despre
natura monetelor
oierite şi
despre
depunere. (Demolombe,

XĂVIL, No, 122; Larombiăre, Obligations,
Art, 1259, No, 13; Demante et Colmet de
Santerre,

V, No. 204 bis, II; Aubry

ed. 4-a,

IV, $ 322, text şi nota

Dalloz,

Re€p.,

Obligations,

et Rau,

19, p.

No.

2215;

19%;

Lau-

rent, XVIII,
No. 184; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1615; Alexandresco VI,

551, 567).
26.

facă

lui „de

În

procesul

menţiune
a

primi

sa în ziua

când

”

verbal

despre
sau

va

refuzul

despre

a avut

trebui

să

se

creditoru-

neprezentarea

loc depunerea

şi
în locul unde s'a făcuţ depunerea.
(Demolombe, XXVIII, No. 124; Aubry
et Rau,

cd, 4-a, IV, $ 320, p. 19%; Laurent, XVIII,
0.184; Alexandresco, VI, p. 551,
567),
27. De Asemenea,
în
procesul-verbal,
dacă creditorul se prezintă,
menţiune despre
răspunsul

se va
face
creditorului,

precum și dacă el a subscris, ori.nu a putut
sau, =) a voit
a subscrie.

28. Potrivit

(Alexandresco, VI,

dispoziţiunilor

1259,
4 c. civ. fr. ( (1116
i » punctul 4 c „Civ.
entru valabilitatea consemnației
trebueşt e ca în cazul când
creditorul nu

punc
punctul
tul
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art,

Codul

civil

DESPRE

Art.

PLATĂ

lili

vine, să i se notifice procesul-verbal de
depunere cu. somaţiune de a veni să-şi
ia suma depusă. (Demolombe, XXVIII, No.

rea ei. (Demolombe, XXVIII, No. 126, 127;
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 928;
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1616),

Dalloz, Râp., Obligations, No. 2215; Laurent, XVIII, No. 184; Baudry et Barde,
Obligations, II, No. 1616; Alexandresco,
VI, p. 568).
29, Debitorul poate face oricând notificarea creditorului, şi ea produce efectul
retroactiv în ziua consemnațiunii, legea
neprevăzând nici un termen pentru face-

de depunere, atrage nulitatea
ofertelor
reale. (Laurent, XVII, No. 184; Alexandresco, VI, p. 568),
31. Debitorul însă este liberat din ziua
consemnării sumei; iar nu din ziua notificării procesului-verbal. (Laurent, XVIII,
No. 184; Alexandresco, VI, p. 568).

125; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 522, p. 19;

30. Lipsa

notificării

procesului-verbal

Art. 1117, — Cheltuelile ofertelor reale şi ale consemnaţiunei,
în sarcina creditorului, de sunt făcute valabil. (Civ. 998, 1105;

sunt

Pr. civ. 140; Civ. Fr. 1260).
Teat. fr. Ari. 1260.
— Les frais des offres râelles
sont ă la charge du crâaneier,
INDEX

ALFABETIC

(a doctrină)
Acceptare 8—11, 15.
Anulare 4, 7.
Cheltueli 1 urm.
|
Chianţă 2.
Consemnaţie 1 urm.

Pază 3.
Plata cherabilă 14.
Plata portabilă 14,
Prezumpţiune 10.

Creditor 1, 2, 3,5, 6,10—12,
14, 15.5

.

Probă 12, 13, 44.
Raţiune

Remiterea lucrului 2.
Retractare 8.
Taxe de timbru şi înre-

Lucru cert şi determinat3.
Naulitate 4, 7.
Oferte reale 1 urm.

Transport 2, 3.
Validare 4.

.

gistrare 2.

Doctrină,

Larombiăre,

Obligations,

Art.

1260, No. 1, 2; Demante et Colmet de San-

terre, V, No. 205 bis, |; Dalloz, R&p., Obligations, No. 2252; Huc, VIII, No. 99; Bau-

dry

et

Barde

Obligations,

II, No.

1634;

Alexandresco, VI, p. 587, 588).
3. În cazul prevăzut de ari, 1204 c. civ.
în. (1121 ce. civ. rom.), adică atunci când

obligaţia

are

de

obiect

un

corp

ceri

şi

determint, creditorul va suporta nu numai
cheltuelile făcute cu transportarea lucrului oferit, ci şi cheltuelile pentru închirierea locălului şi paza lucrului. (Demolombe,
XXVIII,
No.
167;
Alexandresco,

VI, p. 586).

vul este în culpă că nu a acceptat
plata.
(Demolombe, XĂVIII, No. 128; Larombitre,
Obligations, Art. 1260, No. 1, 2; Mourlon,
1390; Dalloz, Râp.,
Suppl., ObliNo. 914; Laurent, XVIII, No. 212;

Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1634;
Planiol, II, No. 455; Alexandresco, VI, p.

-

terea lucrului oferit. (Demolombe, XXVIII,
129;

YI, p. 586),

, Rațiunea dispoziţiilor art.
1260
e.
civ. fr. (1417 c. civ. rom.) este că credito-

II, No.
gations,

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1260
c.
civ. fr. (1117 c. civ. rom.), cheltuelile făcute de debitor cu ocazia ofertei şi consemnațiunei suni în sarcina creditorului,
dacă oferta şi consemnaţiunea întrunesc
condiţiunile prevăzute de lege. (Alexandresco, VI, p. 586).
2, Dispoziţiunile art. 1260, ce. civ. fr.
(1117 ce. civ. rom), nu privesc, cheltuelile
de plată, cum sunt cheltuelile de chitanţă, de timbre şi înregistrare care suni
totdeauna în sarcina debitorului ci cheltuelile făcute cu actele, cu depunerea
sumei şi pentru transportarea şi remiNo.

4. Cheltuelile făcute cu acţiunea în anulare sau în validarea ofertelor sunt suportate de partea care cade în pretenţiuni,
conform principiilor generale de drept.
(Larombiere, Obligations, Art.
1260, No.
2; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2252; A-

lexandresco,

5.

Refuz 10, 41, 42, 14. 15.

Debitor 2, 6—9, 12, 14.
Domiciliu 14.
Dovadă 12, 13, 14.

Locăţiune 3.

et de la consignation

si elles sont valables.

586),
|
6. Cu toate că cheltuelile ofertelor reale
şi ale consemnaţiunei sunt în sarcina creditorului, totuşi debitorul nu are dreptul
să le scadă din suma oferită, deoarece
el trebueşte să depuie toată suma. (Demolombe, XXVII,
No. 1530; Larombitre,
Obligations, Art. 1260, No. 1,:2; Alexandresco VI, p. 586).
7. Dacă ofertele sunt anulate, cheliuelile vor fi suportate de debitor. (Dalloz,
R&p., Obligations, No. 2065).
|,

8. Cheltuelile

portate de debitor

semnarea

înainte

vor

fi de

asemenea

dacă el îşi retrage

de

acceptarea

su-

con-

credito-

rului. (Laurent, XVIII, No. 214; Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1634; Alexandresco, VI, p. 587, nota 2).
!
9. Dacă creditorul a acceptat ofertele
făcute în formele prevăzute de art. 1258
c. civ. fr. (1115 ce. civ. rom.), cheltuelile ofertelor reale, după o părere, sunt în
sarcina debitorului. (Carr€ et Chauveau,
Lois de la procâdure, VI, question 2785
bis; Dalloz, Rp., Obligations, No. 2149).

10. După

a doua

părere,

în acest

cheltuelile ofertelor reale sunt
creditorului,
deoarece
există

caz,

în sarcina
prezump-

țtiunea că debitorul a făcut ofertele din
cauza refuzului creditorului de a primi
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4

plata. (Delvincourt, IL, p.
165,
nota
5;
Dalloz, Reâp., Obligations, No. 2149),
11. După a treia părere dominaniă, în
acest caz, cheltuelile ofertelor 'reale vor
fi în sarcina creditorului, numai dacă se
va stabili că creditorul a refuzat plata
amiabilă oferită de debitor; fără just motiv, ceea ce a determinat pe debitor să
facă ofertele reale pentru a se
libera.
(Demolombe, XXVIII, No. 151 urm.; Larombiere, Obligations, Art. 1260, No. 1;
Mass et Verg sur Zachariae, III, $ 564,
nota 12, p. 439; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 205 bis, III; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $:522, text şi nota 11,
p. 195; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2149;
Suppl..
_Obligations,
No.
944;: Laurent
XVIII, No, 215; Huc, VIII, No. 9%, Baudry
et Barde, Obligations, II, No. 1611, 1634;
Planiol, II, No. 455; Alexandresco, VI, p.
551, nota î, 586),
12. Dovada că creditorul a refuzat plata, se va face de către debitorul care
cere condamnarea
creditorului la cheltueli. (Dalloz, R&p., Suppl., Obligations,

No. 914). 13. In acest caz dovada se va face prin

orice mijloace de probă,
deoarece
debitorul nu a putut 'să-şi
procure o probă
scrisă. (Demolombe, XIV.
No. 155; De-

Art.

1118.
— Pe

mante

et Colmet

de Santerre,

V, No. 205

bis, III; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 914; Laurent, XVIII, No. 215; Alexandresco, VI, p. 582),
,
Ă
14. Dacă datoria este cherabilă, ereditorul irebueşte să se prezinte la domici-

liul

debitorului

pentru

a cere

plata,

iar

dacă nu se prezintă, debitorul poate să-i
facă
imediat
oferta
reală şi cheltuelile
cad în sarcina
creditorului,
afară
dacă
acesta nu dovedeşte că sa prezentat la
domiciliul debitorului şi el a refuzat să
plătească; dacă
datoria
este
portabilă,
cheltuelile ofertelor reale rămân
în sarcina debitorului, afară dacă el nu dovedeşte că a oferit creditorului
să-i plătească şi el a refuzat primirea. (Demolombe, XXVIII, No. 154; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 205 bis, III; Dalloz, Râp..
Suppl., Obligations,
No. 914:
Contra: Laurent, XVIII, No. 213).

15. Dacă

creditorul după un prim refuz

de a primi plata, consemnat în procesverbal, se răsgândeşte şi primeşte ofertele, cheltuelile cad în sarcina sa, deoarece
acceptarea tardivă dovedeşte că refuzul
- său prim nu era justificat. (Demolombe,
XXVII, No. 153; Dalloz, Rep. Suppl., O-

bligations,

No.

914;

Laurent,

214).

XVIII,

No.

primit

de

:

cât timp consemnaţiunea

nu

s'a

creditor, debitorul poate să ia înapoi suma depusă,
și într'acest
caz codebitorii sau fidejusorii săi nu sunt liberaţi. (Civ. 1039,
1119

urm.,

1652,

1679; Civ.

Fr.

1261).

Text. fr. Art. 126—1.
Tant que la consignation n'a point 6t6 acceptee
par le cr6ancier, le debiteur peut la retirer; et s'il la retire,
ses codâhiteurs ou
ses -cautions

ne sont point lib&r6s.

INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Acceptare 1,2, 3, 5—42,15.
Acceptare expresă 10,
Acceptare tacită 10,
Casa de depuneri 41.

Codebitori 4, 5.
Consemnaţie

Dată certă 11.

1 urm.

Deces 7.
Faliment 6.
Fidejusiune 4, 5.
Hotărire 1, 15,
Incetare din viaţă

No. 1650; Planiol,
dresco, VI, p. 579),

2. Creditorul

Interdicţiune 7.
Ipotecă 4.
Moarte 7.
Moştenitori 8; 9.

Notificare 11.

Opunere 5.
Poprire 2, 12, 14,
Privilegiu d.
Refuz 2.
Retragere 3, 4, 5,
13, 14

8,

1,

Validare 1, 3, 5, 14, 45,

7.

Doctrină.
1. Debitorul conservă proprietatea banilor consemnați, cât timp ofertele şi consemnaţia nu au fost aceptaie de creditor
sau nu au fost validate prin o hotărîre de
finitivă, (Pothier, Obligations, II, No. 573;
Demolombe, XXVIII, No. 148: Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 202 bis, V;

Mouslon,

II, No.

1385;

Aubry

et Rau,

ed.

4-a, IV, $ 322, text şi nota 29, p. 199;
Dalloz,
Rep.
Obligations, No. 2242: Huc,
No. 95: Baudry et Barde, Obligations,VIII,
ÎI,

—

II,

No.

451;

care nu voeşie

Alexan-

să

accepte

ofertele din cauza condițiunilor pe
care
le-a impus debitorul, pe nedrept,
poate
face o poprire pe suma consemnată
, pentru a împiedeca retragerea ei de
debitor.
(Demolombe, XĂVIII, No. 147,
148, 149).
3. Până, la acceptarea
sau
validarea
consemnaţiei, debitorul poate
retrage suma
consemnată, chiar dacă ea şi-ar
fi mărit
valoarea.
(Pothier, Obligations,
II,
No.
380: Duranton, XII, No. 251;
Demolombe,
XXVIII, No. 147; Larombiăre
, Obligations,
Art. 1261,

No. 1; Aubry
ed. 4a,
IV, $ 522, text şi nota 30, et Rau,
199; Dalloz,
R€p.. Obligations, No. 2242; p.Suppl
tions, No. 936; Laurent, XVIII . ObligaFue, VIII, No. 9%; Alexandresco,, No. 204;
VI, p. 580,

4. In cazul când debitorul
îşi retrage
consemnațţiunea, datoria
reînvie cu toate
accesoriile şi debitorul este
nu a lost niciodată liberat; considerat că
de asemenea
şi codebitorii Si fidejusorii.
In acest caz,
privilegiile şi ipotecilse
e consideră că nu
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au fost niciodată stinse. (Duranton, XII,
No. 250; Demolombe, XVIII, No. 147; Iarombire,
Obligations, Art. 1261, No. 1:
Demante ei Colmet de Santerre, V, No.
206 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 529, text şi nota 51, p. 199: Laurent,
XVIII, No. 206; Huce, VIII, No. 95; Alexandresco, VI, p. 580, 581, text şi nota 3).
la
până
5. Codebitorii şi fidejusorii,
acceptarea sau validarea consemnaţiunii,
nu se pot opune la retragerea ei, deoaeste
lor
rece până atunci liberațiunea
condijională şi debitorul uzează de dreptul său de proprietar. (Duranton, XII, No.
252; Larombiere, Obligations, Art. 1261,
No, 1; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2242:
Laurent, XVIII, No. 205; Huc, VIII, No.
95; Alexandresco, VI, p. 581)..
accepta
poate
mai
nu
6. Creditorul
consemnațiunea după ce debitorul a căzuţ
în stare de faliment. (Duranton, XII. No.
240: Dalloz, Râp., Obligations, No. 2242
2244; Suppl., Obligations, No. 913; Alexandresco, VI, p. 582).
7. Creditorul poate accepta consemnațiunea, chiar după moartea sau interdiciunea judiciară sau legală a debitorului
(Dalloz,
consemnaţie.
după
întâmplate
Rep., Obligations, No. 2244; Alexandresco, VI. p. 580, nota 5).
8. Moştenitorii creditorului pot accepta consemnaţiunea, iar moştenitorii debitorului pot s'o retragă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2244; Alexndresco, VI, p.
581, nota).
unui
de
numai
9. Acceptarea făcută
efecte
produce
nu
moştenitori,
dintre
decât până la concurenţa părței sale de
58,
p.
VI,
succesiune.
(Alexandresco,
nota).

10. Acceptarea

creditorului

poate

fi

expresă şi să rezulte din orice fel de act
fi
care o presupune neapărat şi poate
Obligations,
(Larombiere,
tacită.
chiar

Art.

PLATĂ

1119

Art. 1265, No. 2; Dalloz, Râp., Obligations,

No. 2244; Suppl.,: Obligations, No. 94; Alexandresco, VI, p. 580, nota 3).
11. Pentru a împiedeca restituirea sumei depuse, creditorul trebueşte să notifice Casei de depuneri şi consemnaţiuni,
acceptarea sa, după ce i-a dat dată certă,
(Demolombe, XXVIII, No. 156; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, nota 35, p. 200; Dalloz, Reg, Obligations, No. 2244; Alexandresco,
VI, p. 580, nota 3).
|
12, Creditorii pot accepta
consemnațiunea în numele creditorului,
debitorul
lor; ei pot face popriri pe sumele de bani
depuse la Casa de depuneri şi consemnaţiuni. (Demolombe, XXVIII, No. 155: Larombiere, Obligations, Art. 1261, No. 3;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 322,
p. 199;
Laurent, XVIII, No. 207, 211; Huc, VIII, No.
95; Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1631; Alexandresco, VI, p. 582).

13, Creditorii debitorului nu au dreptul

a retrage suma depusă, în numele debitorului lor, deoarece retragerea este o
facultate. (Alexandresco, VI, p. 581, 582).
14. Dacă creditorii debitorului au făcut
o poprire asupra sumei consemnate de
dânsul, poprirea nu poate fi validată decât
dacă debitorul a consimţit la retragerea
sumei depuse.
(Larombiere, Obligations,
Art. 1261, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 522, text şi nota 32, p. 199: Laurent,
XVIII, No. 207; Huc, VIII, No. 95; Alexandresco, VI, p. 582; Contra: Duranton, XII,
No. 257 urm.; Demolombe, XXVIII, No.
149; Demante et Colmet de Santerre, YI,
No. 206 bis, |
15. Hotărârea definitivă de validare a
ofertelor urmate de consemnaţia sumei;
produce efectele unei acceptări, de oarece
în acest caz, are loc un contract judiciar
între, creditor
şi debitor.
(Demolombe,
XĂVIII, No. 154;. Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1632).

Art. 1119. — Când debitorul a dobândit o hotărire ce are.
puterea lucrului judecat, prin care ofertele sau consemnaţiunea
s'au declarat bune și valabile, el nu mai poate, chiar cu consimțimântul creditorului, să-şi retragă suma depusă în prejudiciul
codebitorilor sau îidejusorilor

Civ. Fr. 1262),

săi (Civ.

1047,

1201,

1679,

1681;

Tezt. fr. Art. 1262
— Lorsque
.
le debiteur a Iui-mâme obtenu un jugement
pass€ en force de chose jugte, qui a declare ses offres et sa consignation bonnes
et valables, il ne peut plus, mâme du consentement du creancier, retirer sa
consignation au prâjudice de ses codebiteurs ou de ses eautions. .

Bibliografie (continuare),
GEoRGEAN

N., Studii Juridice, vol. |, „Pactul

comisoriu şi oferta reală de plată“, p. 99 urm.;

Observaţie sub Trib, Ilfov s. | c. c., 18 Ianuarie 1926, Pand. Rom. 1926, ÎI, 57.

— 119—

DESPRE
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INDEX

No. 938;
VIII, No.

ALFABETȚIC

(a doctrină)

Acceptare 7—10,
Anulare 5, 6,
Apel

2—5,

.

Etecte

7.

-

Stingerea datoriei
Terţi 9.
Validare î urm.

Fidejusiune 9,
Hotărtre 1 urm.

Laurent, XVIII, No. 209;
96; Alexandresco, VI, p.

Huc,
584,

g Prin hotărîre definilivă, se înţelege,
în acest articol, atât acea care este data
în validarea ofertelor şi consemnației cerute de debitor, cât şi acea pronunţată
în urma unei cereri de anulare făcută de
creditor. (Duranton, XII, No. 234; Demolombe, XXVII, No. 151; Larombitre, O-

Opoziţie2.

Prejudiciu 9.
Redactare greşită 1,
Retragere 3, 4, 5, 9, 10.

Eroare de redactare î.

civil

585).

Notificare 10.
Nuiitate 5, 6.

Casa de depuneri 10.
Codebiton 9,
Consimţimânt 9.

Codul

PLATĂ

8,

bligaiions,; Art. 1262, No. 1; Mourlon, II,
No. 1386; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 5%,

Doctrină.

text

şi

nota

bligations,

33,

p.

No,

200:

2247;

Dalloz,

Laurent,

Rep.

O-

XVIII,

No.

1. În azt, 1119 c. civ. român se cuprinde
o eroare de redacţiune: cuvântul „sau“
dintre cuvântul „ofertele“ şi „consemnaiunea“ trebuia înlocuit cu cuvântul: „şi,
cum de altfel este în art. 1262 e. civ. fr.
şi art. 1264 c. civ. italian, corespunzătoare
(Alexandresco, VI, p. 577, nota 5).
2, Art. 1262 e. civ. fr. (1119 c. civ. rom,),

209; Alexandresco, VI, p. 585).
,
7. Efectele
prevăzute
de
art. 1262 şi
1265 e. civ. fr. (1110 şi 1120 c. civ. rom)
se produc şi în cazul unei accepiări vo-

hotărire definitivă, se înţelege, în acest
articol, hotărîrea care nu mai poate fi atacată pe calea
opoziţiei
sau
apelului.
(Demolombe, XXVIII, No. 152; Larombiere,
Obligations, Art. 1262,
No.
1;
Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 207 bis, IV;
Mourlon, II, No. 1386; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 322, text şi nota 34, p. 200;

200; Laurent, XVIII, No. 210; Huc, Vill,

vorbeşie

Dalloz,

sent

de

„hotărire

Rep.,

XVIII,

definitivă“.

Obligations,

No.

85).

209;

No.

2247;

Alexandresco,

Prin

Lau-

VI, p.

|

3. Dacă
- pronunţată

hotărîrea “de validare a fost
contra creditorului, după cere-

rea debitorului

şi creditorul

nu face apel,

cât timp termenul de apel nu a expirat,
debitorul nu poate să-şi retragă suma depusă, fără consimţimântul
creditorului,
de oarece creditorul putând singur să atace hotărîrea, cât iimp el păstrează tăcerea, această hotărâre are, deocamdată,
puterea
lucrului
judecat.
(Demolombe,
XAĂVIII, No. 155; Mourlon, II., No. 13%:
Demante_et Colmet de Santerre, V, No.

207

bis,

tions,

V;

No.

Dalioz,

938;

Rep.,

Laurent,

Suppl.,

XVilI,

Obliga-

4. Dacă

însă,

debitorul

pronunţată

contra

atacă

sa,

_Obligations,

No.

938;

aceste

articole

vor-

No.

No.

96;

Baudry

et Barde,

Obligations,

1652; Alexandresco, VI, p. 585).
8. Datoria
este definitiv stinsă

creditorul

a

accepiai

ofertele

şi

[I.

când

leonsem-

naţia sau când ele au fost validate. (Demolombe, XVIII, No. 150 ,157; Demante ei
Colmet
Dalloz,

de Santerre. V, No. 207 bis, [;
Râp., Obligations, No. 2246; Suppl.,

Obligations, No. 952, 955; Laurent, XVIII,
No. 210; Baudry et Barde. Obligations, WU

No. 1632; Alexandresco, VI, p. 579).
9. După
acceptare sau validare, debitorul poate să-şi retragă suma
consemnată, dacă creditorul consimie; însă în
acest caz, obligaţia care a fost stinsă nv
mai poate fi reînnoită în paguba terţilor

interesați,

în

special,

în

paguba

code-

bitorilor şi a fidejusorilor. (Demolombe
XĂVIII, No. 150, 157; Larombiere, Obli-

gations, Ari. 1262, No. 1; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 207 bis, ÎN, III;
Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

IV,

$ 522,

p, 200;

Dalloz, Rep., Suppl., Obligations. .No. 9%;
Laurent, XVIII, No. 210; Huc, VIII, No.

cu

apel

96: Baudry et Barde, Obligations, II, No.
1633; Alexandresco, VI, p. 583, nota 2).

hotărîrea

Laurent,

XVIII, No.1533 Mobile: (1, Noe melorbe.
mante

bui

să

să

retragă

comunice

consemnații,

hotărîrea
lombe,

pentru. a împiedeca
consemnaţia,

Casei

accepiarea

definitivă

XXVIII,

No.

de

156;

de

ce

a

pe

va

tre-

făcut

sau

depuneri

validare.

şi

(Demo-

Larombiere.

O-

ed. 4-a, IV, $ 522, text şi nota 35, p. 200:

Dalloz, Rep., Obligations,
rent, XVIII, No. 208),

No.

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până

1. Deşi Printr'un

et Colmet de Santerre, V. No. 207.
V; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,

—

10. Creditorul,

debitor

bligations, Art. 1265, No. 3; Aubry et Rau,

XVIII, No. 209; Huc, VIII, No. 96: Alexandresco, VI, p. 584),
. In cazul când hotărîrea de validare
a ofertei sa pronunțat în favoarea debitorului, în urma cererii de anulare făcută
de creditor, debitorul nu va putea retrage suma ce a consemnat,
de oarece
creditorul are singur drept să atace cu
apel hotărîrea. care E
deocamdată purea
ucrului
judecat.
De

bis,

toate că

209;

cade şi deci poate să-şi retragă suma, apelul repunând afacerea
în
discuţiune.
(Demolombe,
XVIII,
No.
155;
Mourlon.
II, No. 1586; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 207 bis, V; Dalloz,
Râp,

Suppl.,

cu

bese numai de hotărîre definitivă. (Demolombe,
XXVIII,
No. 154; Larombitre,
Obligations, Art. 1265, No. 1; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 322, text şi nota 36 i

No.

Huc, VIII, No. 9; Alxandresco, VI, p. 584).
hotărîrea

luntare,

contract

2246;

Lau-

|
la 1927).
de împrumut

pe ipotecă se arată că toate impozitele
cuvenite Statului asupra capitalului cad
in sarcina debitorului. această clauză nu

120—

Codul

civil

DESPRE

poate îi luată în consideraţie, deoarece
după dispoziţiile art. 7 din legea pentr
impozitul
asupra
venitului
capitalului
mobiliar din 25 Februarie 1906, menţi-

nute

prin

ari. 46 din

Decretul-lege

1120.

—

No.

Creditorul,

1120

tite de către debitor şi dacă debitorul a
achitat dobânzile cu anticipație şi dacă
la expirarea contractului de
împrumut,
debitorul a făcut somaţie creditorului ca
să se prezinte la Corpul de Portărei pentru a primi. capitalul împrumutat, aducând totodată dovada de achitarea impozitului pe venii, pentru a se face radierea ipotecei, iar creditorul s'a prezentat fără această dovadă, sub pretextul
că nu a avui timpul necesar de a plăti
impozitele,
fapt care
a determinat
pe
debitor să depuie recipisa de plata capitalului la portărei, prin procedura ofertei
reale de plată şi consemnare, prevăzută
de ari. 1114 şi urm,, c. civil şi 604 şi urm.
pr. civ. cerând apoi prin acțiune, validarea oiertei făcută, această cerere de
validare
trebueşie admisă, deoarece creditorul este în culpă că nu a adus dovada
de plata impozitelor, plată care trebuia
făcută îndată ce a încasat dobânzile. în

1516 din 9 Aprilie 1920 asupra impozitului pe venituri, instrucțiunile ce însoţese acest Decrei-lege, precum şi prin
art. 28 din legea pentru unificarea contribuţiunilor directe din 1925, acest impozit este în sarcina creditorului şi orice
clauză prin care întrun contract de împrumut sar stipula că impozitul cade
definitiv în sarcina debitorului, este contrară ordinei publice şi de nul efect.
Dacă prin dispoziţiile art. 6 din legea
din 23 Februarie 1906. menţiunte
prin
art. 45 din Decretul-lege 1516/9221, precum şi prin art. 25 din legea din 1993, se
arată că perceperea se face pe cale de
reţinere
de
către
debitorii dobânzilor,
aceasta nu înseamnă că în sarcina lor
cade plata impozitului, ci această obligațiune este tot pentru creditor, aceste
dispoziţiuni
fiind edictate de
către legiuitor, pentru ca odată cu plata dobânzilor, debitorul să fie obligat a reţine din
cvantumul lor, impozitele cuvenite Statului, pentru ca acestia din urmă să fie
garantat de plata lor, debitorul fiind răspunzător faţă de Stai de plaia acestor
impozite, deci regulându-se acest drept
al Statului între debitor şi Stat.
Prin urmare, dacă întrun act de împrumut: se prevede că impozitele asupra
venitului capitalului mobiliar, vor fi plă- *

Art.

Art,

PLATĂ

mod

anticipat, debitorul neputând

fi obli-

gat să facă plaia capitalului împrumutat,
fără să obţie radierea ipotecii, care potrivit dispoziţiilor art. 1788 din codul civil
se face numai prin consimţimântul părților interesate, iar potrivit dispoziţiilor
art, 6, aliniatul ultim din legea din 23
Februarie 1906, menținute prin art. 29
din legea pentru unificarea. contribuţiilor
direcie din
1923,
aplicabile
în
cauză,
această radiere nu se putea efectua fără
plata impozitului pe venit. (Lrib. Ilfov,
S. |, e. e, 18 lanuarie 1926, Pand. Române,
1926, III, 57).

care

a consimţit

ca

debitorul

să-şi

retragă consemnaţiunea, după ce aceasta sa declarat valabilă prin-tr'o hotărire ce dobândise puterea lucrului judecat, perde dreptul
de privilegii sau ipoteci ce avea pentru plata creanţei sale 1). (Civ.
1201,

1261,

1772,

1727

urm.,

1769

urm.,

1778;

Civ.

Fr.

1263).

Tezt. fr. Art. 1263. — Le erancier qui a consenti que le dâbiteur retirât
sa eonsignation aprăs quelle a 6t6 declare valable par un jugement qui a acquis
force de chose jugăe, ne peut plus pour le paiement de sa crâanee exercer les

privilăges ou hypothăques qui y 6taient attachâs:
du jour oă Vacte par lequel

il a consenti que la

il n'a

plus

consignation

&t€ revâtu des formes requises pour emporter !hypothăque.
Doctrină,

1]. În art, 1265 c, civ. fr, corespunzător
ari. 1120 c. civ. rom. există următoarea
frază pe care legiuitorul român nu a reprodus-o: „il na plus d'hypothăque que
du jour oi acte par lequel il a consenti

que

la consignation

fit retirce

aura

6ţ6

revâtu des formes requises pour emporter
Yhypoiheque“. Legiuitorul român nu a

mai reprodus această frază deoarece ea pare
a se referi la vechiul

regim

ipotecar,

sub

fât

retirte

que

aura

imperiul căruia o ipotecă generală rezulta
din singura formă a actelor
autentice,
(Alexandresco, VI, p. 577, nota 6).
2. Privilegiul şi ipotecile se sting prin
acceptarea creditorului sau prin validarea
ofertelor urmate de consemnaţie. In cazul când creditorul consimie ca debitorul
să-şi retragă consemnaţia, ateastă retrapere nu face să renască privilegiile şi ipotecele stinse, de oarece ea nu poate
vătăma terţilor cari au drepturi asupra
imobilelor ipotecate. (Demolombe, XXVIII.

1) Art, francez corespunzător 1263, continuă: „i! n'a plus d'hypotheque

a consenti que

d'hypothăque

ia consignation fât retirce aura cîd revâtu des formes

— 121—

requises

du jour ou V'acte
pour

emporter

par lequel ii

l'hypotheque:.

Art, 1121
No.

DESPRE

157; Larombiere,

1265, No.

Obligations,

1; Demante

et Colmet

Art.

de San-

terre, V. No. 207 bis, 1], III; Dalloz, Rep.
Obligations No. 2249; Suppl., Obligations,
No. 939; Laurent, XVIII, No. 210; Baudry

et Barde,

xandresco,

Obligations,

ÎI, No.

VI, p. 585).

1632;

Ale-

3. Cu toate că art. 1265 e. ciîv. fr, (1120
c. civ. rom,), prevede numai cazul în care
validarea
ofertei şi consemnațiunei
s'a
făcut printr'o hotărîre rămasă definitivă,

"PLATĂ

Codul

civil

însă această soluţie îşi găseşte aplicaţiunea, pentru aceleași motive, şi în cazul
când debitorul şi-a retras suma, cu consimțimântul creditorului, după ce acesta
acceptase consemnaţiunea. (Duranton, XII,
No.
254; Larombiere,
Obligations.
Art.
1265, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 322, nota 36, p. 200; Laurent, XVIII, No.
210: Huc, VIII, No. 96; Alexandresco, VI,
p. 585).
!

Art. 1121,.— Dacă lucrul debit este un corp cert care trebue
a se trăda în locul unde se găsește, debitorul este obligat a somă
pe creditor să-l ia, printr'un act ce i se va notifică sau în persoană, sau la domiciliul său, sau la domiciliul ales pentru execut
area

convenţiunei. După această somaţiune, dacă creditorul nu-şi ia
lucrul și debitorul are trebuințţă de locul unde este pus, acesta
din
urmă poate lua permisiunea justiţiei ca să-l depună în altă parte.

(Civ.

97,

98,

1104,

1319,

1632;

C. Com.

59,

68;

Civ.

Fr.

1264).

Text. fr. Art. 1264.— Si la chose due est un corps certain qui doit
tre
livr6 au lieu oă il se trouve, le dEbiteur doit faire sommation
au ertaneier de
Venlever, par acte notifi ă sa, personne ou ă, son domicile,
ou au domicile lu
pour lex6cution de la convention. Cette sommation faite,
si le er&ancier n'enlăve
pas la chose, et que le dâhiteur ait besoin du lieu dans
lequel elle est placee,
celui-ci pourra, obtenir de la justice la permission de
la, mettre en dâpât dans
quelque autre lieu.
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ALFABETIC

(la doctrină).
Acţiune 4, 24,
Bou 14.
Cal 14,
Capacitate 2.
Cheltueli 7, 10, 21.
Condijie 2,
Coasemnație 1, 2, 5, 6, 3,
„1 8.

Lucru

cert şi

Lucru

determinat

1, 2,

determinat

cie 14, 15, 16, 19.

Obligaţie

18

în spe-

alternativă

17,

Obligaţie de a face 20-24.

Obligaţie de a nu face 20,
» 2 , 25,

Daune-interese 24.

Deosebire 9.
Depozitare, a se vedea cuvântul: „Consemnaţie“.
Domiciliu 11.
Efecte 2, 3, 9.
Exemple 14.

Oferte reale 2, 20.
ra 22,
Pictor 24.
Betuz 11, 12, 24,
Reziliere 24,
Riscuri 9.

Imobil 12, 13,

Sechestru 12.
Servitute 1, 3, 11, 15, 17,

Intârziere 3, 9, 21.
Intenţie 25,
Interes 6.

18, 21, 22, 24, 23.
Termen 2.
Transport 7, 10.
Trebuinţă 6.

Justiţie 1,4, 7, 11, 12, 18,
4,

Liberare 8, 11.

Loc 1, 5,7,10,11,18,19,22.

|

Urgeaţă 7.

malităţi: 1) se adresează o somațiune
creitorului de a-şi ridica lucrul
datorit:
2) permisiunea justiţiei de a depune
lucrul în alt loc, dacă creditorul nu-l ridică
:
5) iustiția va desemna locul unde
se va
epune _ lucrul
datorit.
(Demolombe,
XXVIII

, No. 160; Larombiăre, Obligations,
Art. 1264, No. îi; Demante et Colmet
de
Santerre, V, No. 208 bis, 1; Aubry
et

Rau, ed. 4-4, IV, $ 592. text şi nota 20,
196; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2258;p.
Laurent, XVIII, No. 189; Huc, VIII,
No.
97; Baudry et Barde, Obligations,
II, N1621; Planiol, II, No. 455; Alexandresco
,
“VI, p. 568 urm).
2. De altfel, oferta şi consemnaţia unui
corp cert, sunt supuse condițiunilor
cerute pentru valabilitatea ofertelor
reale

în general, prevăzute de art. 1258 e. civ.
în. (4115 c. civ. rom.) în ceea ce priveşte

capacitatea
cuantumul

Doctrină.
1, Dacă lucrul datorit este un corp
şi determinat, formalităţile ordinare
ofertelor şi consemnaţiei se înloc
uese,
trivit dispozițiunilor art, 1264
c.
(1121 e. cv. rom.), prin următoar Civ.
ele

LV, 57;

ceri
ale
poîn.
for.

—

creditorului şi a
ofertelor, efectele

şi a condiţiei.

(Dalloz,

Rep,

debitorului,
termenului

Obligations,

No. 2259),
.
3, Somaţia âvând de efect a
pune pe
creditor în întârziere, poate
fi înlocuită
prin orice act care produce acelaş
efect.

(Demolombe,

122—

XXVIII, No. 161; Larombiere.

Codul

civil

DESPRE

PLATĂ

„Art.

1121

N

Obligations,

Obligations,

Art.

1264, No.

No.

2260;

2; Dalloz, R&p.,

Baudry

et

Barde,

Obligations, II. No. 1621; Comp.: Alexandresco, VI, p. 569, nota 1).
4. Permisiunea justiției pentru a depune lucrul datorat, poate fi obținută de.
debitor, fără să fie nevoie să cheme
şi
creditorul. (Demolombe, XXVIII, No. 164;
Larombiere. Obligations, Art. 1264, No.
4; Dalloz, Rep. Obligations, No. 2260; Alexandresco, VI, p. 569, nota 4).
5. Depozitarea în altă parte a lucrului
datorat, nu poate fi admisă decât dacă de-

bitorul are nevoie de locul în care e depus.

(Dalloz, R€p., Obligations, No. 2263),
6. Prin cuvântul trebuinţă întrebuințat
în art. 1264 e. civ, fr. (1121 c.'civ. rom),
trebueşte să se înțeleagă orice interes juridic apreciabil pe care îl are debitorul
de a consemna lucrul datorit. (Demolom-

be, XXVIII,

No.

165; Larombiere,

Obliga-

tions, Art. 1264, No. 6; Dalloz, Rp.
gations, No. 2265; Baudry et Barde,
gations, II. No. 1624),

ObliObli-

7. În cazuri urgente, dacă debitorul are

nevoie de locul unde e depus lucrul, poate
să-l transporte în altă parte, fără permisiunea justiţiei, rămânând ca această învoire să se dea ulterior. In acest caz, dacă
justiţia va admite transportarea lucrului
în altă parte, debitorul va suporta cheltuelile
cu
transportul,
(Demolombe,

XĂVIII,

No.

165;

Mourlon,

Ii; No.

1387;

Alexandresco, VI, p. 570. nota 1).
8. Depozitul unui corp cert, făcut în
conformitate cu dispoziţiile art. 1264 c.
civ. în. (1121 ce. civ. rom.) liberează pe debitor,
ca
şi consemnația
propriu
zisă,
(Dalloz, Rep., Obligations, No, 2267; Planiol, II, No. 455).
9. Există diferenţe între efectele consemnaţiei propriu zise şi efectele depozi-

tului.

Astfel

supra

nerea

falions,

la depozite,

creditorului

în

întârziere.

No.

2267;

9).

cu

riscurile

începere

(Dalloz,

trec

dela

Rep.

Alexandresco,

a-

pu-

Obli-

VI,

p.

10. Dacă obiectul datorit trebueşte predat în alt loc decât acel unde se găseste,
debitorul trebueşte să-l trasporte cu chel-

tuiala sa la locul unde trebueşte predat şi

apoi să îndeplinească formalităţile prevăzute de art. 1264 c. civ. fr. (1121 ce, civ.
rom.). (Demolombe, XXVIII, No. 169; Larombiere, Obligations, Art. 1964, No. 1;

Demante

et Colmet

de Santerre.

Laurent,

XVIII,

190;

V.

208 bis, |; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV $ No.
322,
p. 196; Dalloz, Rep. Obligations, No, 2262;

No.

Huc,

VIII,

No.

97: Baudry et Barde, Obligations,
Il, No,
1622; Alexandresco, VI, p. 570).
11. În cazul când debitorul
trebueşta
să predea lucrul cert la domiciliul
creditorului şi acesta refuză să-l primească,
debitorul îl va depune într'un loc cu
permisiunea justiției şi va soma. pe creditor
ca să se ducă să-l] ridice; debitorul
este
liberat prin facerea somațiunii.
(Demolombe, XXVIII, No. 170; Demante
met de Santerre, V, No. 208 bis, et ColII; Dal-

—

loz, Rep. Obligations, No. 2262; Laurent,
XVIII, No. 190; Baudry ei Barde, Obligafious, II, No. 1622; Alexandresco, VI, p.
571).

12. Regulile de mai sus sunt aplicabile

şi în cazul când debitorul trebueşte să
predea un imobil determinat; în acest
caz, dacă creditorul refuză să ia în primire imobilul, debitorul va cere dela justiție numirea unui sechestru, care să-l primească în locul creditorului. (Demolombe,
XXVIIL, No. 172; Larombiere, Obligations,
Art. 1264, No. 8; Dalloz, Râp., Obligations,
| No. 2264; Baudry et Barde, Obligations,
II, No. '1624; Comp.: Alexandresco, VI, p.
568,

nota

5).

13. Dacă însă obligația are de obiect
nişte imobile determinate numai în genere, de ex.: un număr de hectare de pământ într'o localitate oarecare, dispoziţiunile acestea nu mai sunt aplicabile. (Alexandresco, VI, p. 568, nota 5),
14. Dispoziţiunile art.
1264 c, civ. fr.
(1121 ce. civ. rom), după părerea domi.
nantă îşi găsesc aplicaţiunea şi în cazul

când obiectul este determinat numai în specia sa, fără a fi determinat în individua-

litatea sa, cum ar fi de exemplu: un cal,
un bou, etc., cu toate că acet articol nu
vorbeşte decât de corpuri certe. (Toullier,
VII, No. 212; Duranton, XII, No. 221; Demolombe, XXVII, No. 175:
Larombitre,
Obligations, Art. 1264, No. 1; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 322 text şi nota 21,
p.
196; Dalloz, Râp., Obligations, No. 226i;
Suppl.. Obligations, No. 940; Alexandresco,
VI, p. 572).
15. După această părere, debitorul va
trebui, în somaţiunea adresată creditorului, să indice numai întrun chip
individual şi lămurit obiectul sau obiectele
pe care înţelege să le predea. (Toullier,
VII, No. 213; Duranton, XII, No. 221; Larombi&re, Obligations, Art, 1264, No. 4;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 522, text şi
nota 21, p. 196: Alexandresco, VI, p. 572).

16. După

altă părere, în cazul când o-

biectul datorit este un lucru nedeterminat, nu-şi găsesc aplicațiunea dispozițiile
art, 1264 e. civ. fr. (1121 c, civ, rom.), care
pune o excepţie la principiul de drept
comun, ocupându-se de datoria unui corp
cert, ci se vor aplica dispozițiunile art,
1257 urm, e. civ. fr. (1114 urm, €. civ.
rom.). (Mourlon, II, No. 1588; Demanie et

Colmet de Santerre, V, No. 208 bis, III; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 940; Laurent,

XVIII,

%: Iiaudry
1265).

No.

191,

et Barde,

192;

Huc,

Obligations,

VIII,

II,

No.

No.

17. Dispoziţiunile art. 1264 c. civ. fr.
(1121 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
în cazul unei datorii alternative, când alegerea aparţine debitorului, deoarece în
acest caz, debitorul va indica în somaţie
alegerea sa. (Demolâmbe, XXVIII, No. 171;
Larombiere, Obligations, Art. 1264, No. 1;
Alexandresco, VI, p. 571),
18. Dacă însă alegerea aparţine crediforului, debitorul va trebui să facă cre-:

123—

Art,

1122

DESPRE

ditorului o somaţie, pentru a face alegerea şi a-şi lua lucrul datorit, iar dacă acesta refuză, debitorul îl va cita în justiție. pentru a se hotări că dacă el nu
face alegerea, ea se va face de o persoană
însărcinată de justiţie şi apoi lucrul ales
se va depune într'un loc hotărît de justiție. (Demolombe, XXVIII, No. 17; Îarombi&re, Obligations, Art, 1264, No, 1;

Dalloz,

Rep.,

dry

Barde,

et

Obligations,

Obligations,

Alexandresco, VI, p. 571).

No.

II,

2261;

Bau:

No.

1623;

,

„ Dacă
predaiea
lucrurilor
determinate numai în specie, trebueşte a se face
într'un alt loc decât cel unde se găsesc, se
va urma ca și la predarea lucrurilor certe.
(Dalloz, Rp.
Obligations, No. 2262).
20. Ofertele reale nu-şi pot găsi aplicațiunea, fiind imposibile, când obligaţia
constă în a face sau a nu face. (Demolombe, XXVIII, No. 177 urm;; Larombitre,
Obligations, Art. 1264, No. 9, 10; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2265: Huc, VIII,
No. 100; Baudry et Barde. Obligations, II,
No. 1626; Planiol,
Il, No. 454; Alexan-

dresco, VI, p. 572),

21. În obligaţiunile de a face sau a nu
face, este deajuns dacă debitorul face
o
somaţie creditorului, care cu toate că
nu
tine loc de plată, totuşi, cel puţin,
descarcă pe debitor de urmările întârzierii
şi de punerea sa în întârziere, şi pune sale
în
sarcina creditorului, din momentul
ficării, toate cheltuelile de urmărire. noti(Demolombe, XXVIII, No. 17; Larombitre,
Obligations, Art. 4264, No. 9;
Dalloz,
Obligations, No. 2266; Alexandresco, Rep,
VI,
p. 572, 573).
Ă

22. In

somaţie

se va

arăta,

pe

poate, ora şi locul unde debitorul cât se
a-și îndeplini obligaţia. (Alexandresco, oferă
VI,

p. 572),

,

23. Dacă obligaţia consistă în
debitorul
o va executa
singur,

a

face,
atunei

$ 5. Despre

-PLATĂ

Codul

civil

când faptul se poate executa fără concursul activ al creditorului. (Demolombe,
XĂVIII, No. 180; Mourlon, Il, No. 1389:
EHuc, VIII, No. 100; Alexandresco, VI, p.
573).

24. In cazul unei obligaţiuni de a îace,
în care concursul activ al creditorului este

neapărat necesar, precum ar fi de exemplu, în cazul când debitorul sar fi obligat să facă portretul creditorului pentru o
sumă determinată, debitorul, după o somație făcută creditorului de a presta concursul său, în caz de refuz, el va acționa
„în judecată spre a fi condamnat a primi
executarea obligaţiei ori a obţine rezilierea
contractului
şi, după
împrejurări,
daune-interese. (Demolombe, XĂVIII, No.
180; Mourlon, II, No. 1389; Huc, VIII, No.

100; Alexandresco, VI, p. 575).

25. Dacă
obligația consistă în a nu
face, debitorul va provoca pe creditor prin
aceleaşi mijloace, ca să ceară executarea
electivă a obligaţiei, pentru a nu fi în nesiguranţă cu
privire la intenţiunea sa. (Demolombe, XXVII, No. 181; Alexandresco,
VI, p. 573),

Jurisprudenţă
(Continuare

Il. Întrucât

dela

1924 până

codul

civil

la

prin

1927)

art.

1414

urm., nu cere formalitatea ofertei reale decât dacă e vorba de plată în bani,
inadmisibilă, când litigiul se referă ea lae
corpuri certe, determinate, cum e în specle, vânzarea a două vagoane sfeclă.
In acest caz, există formalitatea somației, prevăzută de art, 1121.

Dacă

plata

creditorul

dovedi

obiectului

cu

martori

acest

Herta. Incheerea din
Gen. 1925, No. 1168).

cesiunea

este

portabilă

şi

refuză primirea, debitorul poate
6

fapt,

Maiu

(Jud.

1925,

oc.

Jur.

bunurilor.

Art. 1122. — Cesiunea bunurilor este
abandonarea stărei sale
întregi, făcută de debitorul ce nu poat
e
plăti creditorului sau
creditorilor săi. (Civ. 571, 573, 974,
1123 urm.; Pr. civ. 648 urm,,
653; Civ. Fr. 1265),
Text. fr. Art. 1265. — La, cession de biens
est
ses

fait de tous
ses dettes.

biens

ă s es er6amneiers,

Doctrină,
1. Cesiunea bunurilor, aproape
nu se
mai întrebuinţează astăzi, (Plan
iol, ÎI, No,

ca

2. Cesiunea
însăşi un

bunurilor nu cons titue prin
mod de stingere a obliga-

țiilor şi nu este o plată, ci numai

un mijloc

—l

lorsqu'il

labandon
quun debiteur
se trouve hors d'âtat de payer

de
(AI a ajunge la o plată, cel puţin parţială.
Alex andresco, VI, p. 655) ,
eoarece la noi nu există constrânserea corporală. cesiunea bunurilor
nu

are

nicio

utilitate

practică,

încât

torul nostru ar fi trebuit să elimi
ne
plect textele privitoare la cesiu
ne.
xandresco, VI, p. 655, 656).
2a 4 —

legiuicom(Ale-

Codul

civil

DESPRE

Art. 1123. —
(Civ.

1122,

1124

Cesiunea

bunurilor

Text. fr. Art. 1266.
— La

Civ. Fr.

cession de

biens

Doctrină,

sau

judiciară.

1266).
est

volontaire

ou

judiciaire.

gations, No. 2271; Alexandresco, VI, p. 657).

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1266, c. civ.

îr. (1123 c. civ. rom),

e voluntară

urm.;

1126

urm.,

Art. 1123-1124

PLATĂ

în dreptul

francez

(dreptul român) nu
se recunosc
decât
două feluri de cesiuni: cesiunea voluntară
şi cesiunea judiciară. (Dalloz. R&p., Obli-

2. În cazul când cesiunea bunurilor nu

prezintă caracterele contractului, nici ale
hotăriîrii, ea nu produce efectele cesiunii
bunurilor şi nu opreşte urmăririle credisorilor.
(Dalloz,
Rep.,
Obligations,
No.
9274).

„Art. 1124. — Cesiunea bunurilor voluntară este aceea ce se
acceptă de creditori de bună voe şi care n'are alt efect decât acela
ce rezultă chiar din stipulaţiunile convenţiunei încheiate între ei şi
debitor. (Civ. 969, 1122; Civ. Fr. 1267).
Tezt. fr. Art. 1267.— La cession de biens volontaire est celle que
er6anciers acceptent volontairement, et qui n'a: deffet que celui râsultant
stipulations mâmes du contrat pass6 entre eux et le dâbiteur.
INDEX
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Inscripţie 31, 32.

Act sub semnătură privată
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Administraţie
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Antichreză 2,
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Conservare 2,
„

Creditori posteriori
Dare în plată 1,

10,

-

Lucruri neurmăribile 13, |
Mandat 16, 17.
Nulitate 9, 11, 12, 14, 22,23,
Opozabilitate 10, 11.
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Proprietate 1, 15, 16, 18,
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Reiînvire 31, 32,
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Revocare 17,

Rezervă 33, 34.
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*

Deusetire 1, 2, 3, 8,

Tablou

Efecte 15, 16, 38,
Executare silită 9, 13, 29,
, 34, 385,
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Formalităţi 38,

de
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33, 34,
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30, 32—35.

Doctrină

les
des

deosebeşte de concordat, deoarece pentru
cesiune este necesară unanimițatea creditorilor şi debitorul nu este liberaţ decât
până la concurenţa profitului tras de creditori, pe când pentru concordat este necesar un anumit număr de creditori, iar
falitul este liberat definitiv. (Demolombe,
XĂVIII, No. 185; Larombiere, Obligations,
Art, 1267, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a;

VIII, $ 781, p. 494; Dailoz,

Râp.,

Obliga-

tions, No. 2319).
4. Cesiunea voluntară a bunurilor fiind
un contract, pentru valabilitatea
ei, trebueşte ca să fie făcută şi acceptaţă de persoane capabile de a contracta.
(Dalloz,

Reâp.„_

Obligations,

No.

2280;

Laurent,

XVIII. No. 229),
5, Pentru a se determina capacitatea
părţilor contractante, se va avea în vedere
clauzele cuprinse în contractul de ' cesiune. (Laurent, XVIII, No. 229).
6. Cesiunea voluntară a bunurilor fiind o
convenţie liberă, orice debitor o poate
încheia, dacă creditorii săi consimt, ne-

fiind necesar ca debitorul să îndeplinească

1. Cesiunea voluntară a bunurilor se
deosebește de darea în plată, deoarece nu
transferă proprietatea bunurilor la creditorişi nu stinge obligaţia debitorului decât
până la concureia profitului tras de cre-

ditori,

remis

afară

de cazul când

debitorului

molombe,

XXVIII,

surplusul

No.

184;

creditorii

datorit.

Demante

au

(De-

et

Colmet de Santerre, V, No. 210; Dalloz,
R€p., Obligations, No. 2276).
,
2. Antichreza se deosebeşte de cesiunea
voluniară a bunurilor, deoarece contrac-

tul de antichreză nu dă creditorului dreptulde

gations,

a vinde

Art.

Obligations,

„ Cesiunea

bunul.

1267,

No.

No.

2276).

(Larombitre,

voluntară

11;

a

Dalloz,

Obli-

Rep.

bunurilor

se

—

condițiunile cerute de art. 1268 ce. civ.
îr. (1125 c. civ. rom.), care sunt necesare
numai la cesiunea judiciară. (Demolombe,
XĂVIII, No. 188, 189; Dalloz, Rep., Obligations, No, 2275; Budry et Barde, Obligations, II, No. 1636; Alexandresco, VI, p.
659).

7. Comercianţii, chiar
pot
încheia
o
cesiune

creditorii

lor.

după
faliment,
voluntară
cu

(Larombigre,

Obligations,

Ari. 1270, No. 1; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 2273; Alexandresco, VI, p. 659; Contra:

Demolombe,

XXVIII,

No.

190;

Baudry

ei

Barde, Obligations, II, No. 1636).
8. Cesiunea voluntară a bunurilor, spre
deosebire de concordai, nu este opozabilă
decât creditorilor cari au acceptat-o. (De-

125—

Art. 1124
molombe,

DESPRE

XXVIII,

No.

195;

Larombitre,

Obligations, Art. 1267, No. 10;
Rau, ed. 4-a, VIII, $ ZI8, text şi
494; Dalloz, Rep., Obligations.,
Suppl.,
Obligations,
No.
941;
XVIII, No. 230: Huc, VIII, No.
dry “ei Barde, Obligations, II,
Alexandresco, VI, p. 659, 660 text

9. Creditorii

care

nu

au

Aubry ei
nota 1. p.
No. 2274;
Laurent,
101; BauNo. 163%;
şi nota 1),

aderat

la ce-

siune voluntară, au dreptul să urmărească bunurile debitorilor lor şi să ceară anularea cesiunii ca făcută în frauda dreptuzilor lor. (Demolombe. XXVIII, No. 195;
Larombiere,
Obligations, Art, 1267, No.
10; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 718 p.
494: Dalloz, Rep., Obligations, No. 2974;
Suppl., Obligations No. 941; Laurent, XVIII,
No. 250; Huc, VIII, No. 101; Alexandresco,
VI, p. 660).

10. Cesiunea

voluntară a bunurilor este

opozabilă creditorilor posteriori ai cesiunii. (Larombitre, Obligations,
Art.
1267,
No. 10).
1]. Dacă nu au aderat toţi creditorii
la cesiunea voluntară a bunurilor, ea nu
este nulă, ci e valabilă față de creditorii

care au acceptat-o,

(Dalloz, Râp.,

Obliga-

tions, No. 2275).
2. Pentru ca să existe cesiunea voluntară a bunurilor, trebueşte ca ea să
cuprindă toate bunurile debitorului,
(Demolombe, XXVIII, No. 194; Larombitre,
Obligatins, Art. 1267, No. 8; Dalloz, Rp,
Obligations, No. 2277; Laurent, XVIII,
No.
216, 218; Huc, VIII, No. 104).
13. Lucrările declarate neurmăribile
de
codul de procedură civilă, nu trebue
sc
prinse în cesiunea voluntară a bunuri cu(Dalloz, Rp. Obligations, No. 2277). lor.
14, In cazul când debitorul
nu a cuprins
in cesiune toate bunurile sale,
creditorii
vor putea cere, după împrejurări,
anularea ei pentru motiv de fraudă
.
dacă aceste bunuri nedeclarate mai ales
nu le-au
fost. predate,
(Demolombe,
XXVIII,
No.

194 bis; Larombicre, Obligations,
No. 8; Dalloz, R&p., Obligations, Art. 1267,
No. 9277;
Laurent, XVIII, No. 216).
!
£
Efecte
nurilor

încheiate

le cesiunii voluntare
a budepind de clauzele
convențiunii

între

debitor

şi

PLATĂ

credito

rii săi;
astfel ea poate cuprinde
o
cerea proprietăţii bunurilor clauză de treasupra creditorilor sau un abandon
pur şi simplu.
(Demolombe, XXVIII, No.
re, Obligations, Art, 1267, 193; Larombi&No. 3; Demante
et Colmet de Santerre, Y,
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 781, No. 212; Aubrv
text
p. 495; Dalloz, Rep, Obligations, şi nota 3,
No. 2281.
Alexandresco, VI, p. 658,
659, 660).
”

16, Cesiunea voluntară a bunuri
în
regulă generală și afară de clauză lor,
contra-

ră, nu trece proprietatea
bunurilor
la
creditori, ci prin ea se constitue
dat creditorilor, care sunt puşi un manîn poseSlunea

bunurilor de a vinde
le debitorului, (Demolombe, XXVIIIbunuri
, No. 19;
Larombiăre,

Obligations, Art, 1267, No.
3;
Aubry et Rau. ed. 4-a, VIII,
$ 781, text și
nota 5, p. 495; Dalloz,
Rep., Obligations,

Codul

civil

No. 2282; Suppl., Obligations,
No.
942;
Laurent, XVIII, No. 220, 225, Huc, VIII, No.
101; Budry et Barde, Obligations, Il, No.
1657, 1658; Alexandresco, VI, p. 657).

17. Mandatul

dat prin

cesiunea

volun-

tară a bunurilor nu poate fi revocat de
debitor, dacă nu a plătit datoria. (Demolombe, XXVIII, No. 199; Larombiere, Obligations, Art. 1267, No. 5; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 781, text şi nota 6, p. 49%:
Laurent, XVIII, No. 224).
18. In cazul când cesiunea voluntară a
bunurilor nu transmite proprietatea la creditori, ci constitue un simplu abandon, ce-

siunea

nu

poate

înregistrare

pentru

fi impusă

prevăzute

vânzare,

de

deoarece

la

taxele

legea

de

timbrului

debitorul

ră-

mâne proprietarul bunurilor. (Dalloz, R&p.,
Enregistrement, No. 795 urm.; Obligations,
No. 2286; Suppl., Obligations, No. 942).
19. In acest caz, debitorul poate plăti
creditorilor ceea ce le datoreşte şi cheltuelile făcute şi ei nu pot refuza plata,
debitorul reintrând în posesiunea şi folosința bunurilor sale, (Duranton, XII. No.
244; Demolombe, XXVIII, No. 201: Larombitre, Obligations, Art. 1267, No. 3; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 781, text şi
nota 7, p. 495; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2284, 2286; Laurent, XVIII, No. 224;
Alexandresco, VI, p. 657),
20. Dacă după vânzarea bunurilor cesionate în mod voluntar rămâne un excedent peste datorie, acest excedent se cuvine debitorului.
(Demolombe,
XXVIII,

No.

202;

Larombitre,

Obligations,

Art.

1267, No. 5; Dalloz, Rp., Obligations, No.
2286; Laurent,
XVIII, No. 227; Alexan-

dresco, VI, p. 657).
21. In cazul când

cesiunea

voluntară

a bunurilor constitue un simplu abandon
iar nu o vânzare, debitorul conferă creditorului nu numai dreptul de a vinde
bunurile, ci şi dreptul de a le culege fructele, care din momentul cesiunii sunt îmobilizate. (Demolombe, XXYVIII, No, 207:
Larombi&re, Obligations, Art. 1267, No. 3;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 781, text
şi nota 9, p. 496: Dalloz, Rep, Oblisations, No. 2287; Suppl., Obligations, No.

946;

Laurent,

XVIII,

No.

220;

Baudry

et

Barde, Obligations, .II, No. 1640). .
22. Dacă
după
cesiunea
voluntară a
bunurilor, când ea constitue un abandon
pur şi simplu, debitorul vinde sau ipotechează bunurile cesionate, după
re, vânzarea şi ipoteca sunt nule.o păremolombe, XXVIII,: No, 200; Demante (Deet
Colmet” de Santerre. V. No. 214 bis;
Dal-

loz,

R€p.,

Laurent,

Suppl,,

XVIII,

VI, p. 657, nota 2)

Obligations,

No.

225;

No.

943;

Alexandreseo,

23.
După altă părere, în acest
caz,
vanzarea este nulă, însă ipoteca este ya-

labilă.
text,

Barde,
et

(Aubry

notele

ques,

et Rau,
58,

Obligations,

Loynes,

1541;

— 126 —

şi

Du

ed. 5-a, III, 8 266,

p.

45;

982).

Baudry

Ii, No. 1658;

nantissement,

Guillouard,

II, No.

39,

Privilăges
:

ete.,

et

et

Baudry
II,

No.

hypothă-

Codul

civil

DESPRE

24. În cazul când prin convențiunea de
cesiune voluntară a bunurilor se transferă creditorilor proprietatea bunurilor,
aceştia devin în mod irevocabil proprie-

tarii

bunurilor

cedate.

(Demolombe,

XXVIII, No. 197; Larombiăre, Obligations,
Art. 1267, No. 4; Aubry et Rau, ed, 4-a,

VIII,

$ 781, p. 49%; Dalloz, Râp.,

Obliga-

tions, No. 2281; Laurent, XVIII, No, 295;
Huc, VIII, No. 101; Alexandresco, VI, p.
660).

25. În acest caz. creditorii pot dispune
cum vor de bunurile cedate. (Larombiăre,
Obligaiions, Art. 1269, No. 5; Dalloz, R&p,
Obligations, No. 2281).
26. După această cesiune, debitorul nu
mai poate să-şi reia bunurile cedate, chiar
dacă s'ar oferi să plătească creditorului
întreaga datorie. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2281),
27. In cazul când cesiunea voluntară a
bunurilor se face la mai mulți creditori, ei
trebuesc să se înţeleagă între dânșii asupra modului de administrare şi vânzarea
bunurilor cedate. (Larombitre, Obligatious, Art. 1267, No, 12; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2288; Laurent, XVIII, No. 221).

28. In caz de cesiune

voluntarăa bu-

nurilor, creditorii cesionari au dreptul să
facă toate actele necesare pentru administarea şi conservarea
bunurilor
cedate.
(Laurent, XVIII, No. 220, 228).
-

29. Astiel, ei pot să execiţe toate drep-

turile şi acţiunile debitorului cedent şi
să urmărească pe debitorii acestuia. (Laurent. XVIII, No. 220, 228).
30. Banii rezuliaţi din vânzarea bunurilor cedate se vor împărți între. creditori,
după formele prevăzute de procedura civilă în materie de tablou de distributie,

după

felul

creanţelor

chirografare

sau

privilegiate. (Laurent, XVIII, No. 227),
31. Cesiunea voluntară a bunurilor nu

dispensează

pe creditori

de

a reînoi

in-

scripţiunea lor înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 2154 c. civ. îr.

(1786

e. civ.

rom).

(Larombiere,

Obliga-

tions. Art. 1267, No. 6; Dalloz, Râp., Obligations, No, 2281; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1641; Baudry et Loynes,

Nantissement, ete., Il, No. 1570;
Demolombe. XXVIII, No. 209).
32, Această procedare nu mai

Contra:

are loc

atunci când cesiunea are de efect a transmite creditorilor proprietatea bunurilor.

Art.

PLATĂ
(Larombicre,
6).

33. In

Obligations,

cazul

când

Art.

1125

1267,

No.

cesiunea

vo-

dominantă,

dis-

după

luntară a bunurilor, creditorii nu se îndestulează din vânzarea acestor bunuri,
dacă debitorul
dobândeşte
ulierior
alte
bunuri, după o părere, dacă în convențiunea de cesiune creditorii nu au făcut
nici o rezervă, ei nu mai au nici un drepti
să
urmărească
aceste
bunuri,
deoarece
lipsa de rezervă se consideră ca o renuntare la orice urmărire ulterioară. Această
soluțiune se bazează pe faptul că acest
recurs este posibil numai în cazul prevăzut de art. 1270 ce, civ. fr, (1127 ce, civ. rom.)
la cesiunea
judiciară.
(Duranton,
XII,
No. 247; Laurent, XVIII, No. 252).

34. După

altă părere,

poziţiile art. 1270 c, civ, fr. (1197 ce. civ.
rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi la cesiunea
voluntară a bunurilor,
deoarece
renunțarea nu se poate presupune. (Demolombe,
XXVIII, No. 205, 204: Masse et Verge sur

Zachariae,

III, $ 565, p. 441, 442; Larom-

biere, Obligations, Art. 1267, No. 7, 9;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 781, text şi
nota 10, p. 496: Huc, VIII, No. 104; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1645;
Alexandresco, VI, p. 658, 650).

35. In cazul când

cesiunea voluntară a

bunurilor cuprinde o transmitere a proprietăţii acestor bunuri către
creditori,
creditorii renunță la orice urmărire ulterioară pentru restul creanţelor neîndestulate. (Larombiere, Obligations, Art,
1267, No. 7: Dalloz, R€p., Obligations, No.
2285; Alexandresco, VI, p. 660).
36. In cazul unei cesiuni voluntare a
bunurilor, codebitorii solidari şi fidejusorii, după o părere, nu sunt liberaţi, cel
puţin în cazul când această cesiune nu cuprinde o transmitere a proprietăţii bunurilor către creditori. (Larombiere, Obligations, Art. 1267. No. 7; Comp.: Alexandresco, VI, p. 660).
37. După altă părere, în acest caz, co-

debitorii şi fidejusorii sunt liberaţi. (Duranton, XII, No.

248, 249: Dalloz,

R&p., Supol,

Obligations. No. 945).
|
,
38. Cesiunea
voluntară
a
bunurilor
poate fi făcută în orice formă, prin act
autentic sau prin act sub semnătură privată, formele şi efectele ei fiind guvernațe
de
vointa
părților.
(Demolombe.
XXVIII, No. 191; Alexandresco, VI, p. 659).

Art. 1125. — Cesiunea !) bunurilor este un beneficiu pe care
legea îl acordă debitorului nefericit şi de bună credință, cărui, ca
să-şi

poată

redobândi libertatea ?), i se

săi înaintea justiţiei toate bunurile

permitesă dea

creditorilor

sale, şi chiar în caz de stipula-

1) Aci din eroare, credem că s'a omis cuvântul „judiciară“

care există în textul francez,

,

2) A se vedea legea constrângerei corporale din 12 Sept. 1864, care însă nu s'a pus niciodată
în aplicare.
Legiuitorul prin art. 1125 Cod. Civ. presupune ca fiind în vigoare această lege. Prin
chiar dispozițiunile

ei tranzitorii, această lege se decla:ă suspendată până la înființarea caselor de opreală pentru neplată de datorii
ce trebuiau înfiinţate conform regulamentului special promulgat la 3 Ianuarie 1865. Or, aceste case de închisoare
pentru

datorii

n'au

fost infiintate,

niciodată.
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Art. 1126-1127

DESPRE

țiune contrarie. (Civ. 5, 1122,
Fr. 1268).

Codul

PLATĂ

1123;

Pr. civ.

648

urm.,

civil

653;Civ.

Text. fr. Art. 1268. — La, cession judieiaire est un bentfice que la loi
accorde au dâhiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour
avoir la libert& de sa personne, de faire en justice labandon de tous ses biens
ă ses erâanciers,

nonobstant

toute

stipulation

2. Cesiunea

Doctrină.
]. Art,

1125

misiune.

După

c. civ,

contraire.

rom.

cuvântul

cuprinde

„cesiunea“

judiciară,

care

se

face

prin hotărîre judecătorească, are de scop
de a descărca pe debitor de constrângerea
corporală şi deoarece
la noi,
constrângerea corporală peniru datorii
nu are
fiinţă, art. 1425-1127 c. civil nu are niciun
sens și trebuese desfiinţate. (Alexandresco,

o e-

cu

care se începe textul articolului, trebueşte
adăugat cuvântul: „judiciară“ deoarece în
acest
articol
şi următorul,
legiuitorul
tratează materia cesiunii judiciare, (Alexandresco, VI, p. 660, nota 4).

VI, p. 661;
nescu

şi Al.

C. Hamangiu,

|. Rosetti-Bălă-

Băicoianu,

842).

Il, No.

Art. 1126. — Cesiunea judiciară nu transmite creditorilor proprietatea; ea le dă numai dreptul de a îace să se vânză bunurile
în folosul lor şi de ale

luă venitul până

civ. 648 urm., 652; Civ.
Tezit
aux

fr. Art.

erâanciers;

Fr.

1269.
— La

elle leur

donne

leur profit, et d'en percevoir

cession judiciaire ne confere
sculen:ent

le droit

les revenus jusquă

Doctrină.
1, Cesiunea judiciară, care se face prin
hotărîre judecătorească, are de scop să
descarce pe debitor de constrângerea corporală şi de oarece la noi constrângerea

„Art.

la vânzare. (Civ. 1125; Pr.

1269).
de

faire

point la propriâte
vendre

les

biens

ă

la vente.

corporală pentru
datorii nu are ființă,
art. 1125-1127 ce. civil, nu au nici un sens
şi trebuesc desființate. (Alexandresco, VI,
p. 601: C. Hamangiu, Îl. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, Iî, No. 842).

1127. — Creditorii nu pot reiuză cesiunea judiciară decât

in cazurile exceptate de lege. Ea descarcă pe debitor de constrângerea corporală !); nu-l liberează însă decât până la concurenţă
cu valoarea bunurilor lăsate în dispoziţiunea creditorilor. Când
bunurile nu sunt îndestulătoare, el este obligat, de va dobândi
altele, să le lase şi pe acestea în dispoziţiunea creditorilor până
la plata

datoriei întregi. (Civ.

1122, 1125,

Fr. 1270).

„Text. fr.“ Ari. 1270.
— Les ertaneiers ne
ciaire, si ce n'est dans les cas exceptes par la,
Elle opere la dâcharge de la contrainte
Au surplus. ele pe libre le debiteur que

des biens

abandonnâs;

et dans

le cas

A

se vedeă

legea constrângerei

corporale

Pr.

Civ.

653; Civ.

peuvent refuser la cession judiloi.
par corps.
jusqwă eoncurrenee de lă valeur

ouă ils auraient

survient d'autres, il est oblige de les abandonner
aplicare.

1126;

din 12 Septembrie

&t6

Jusqwau
1864,

care

insuffisants,

s'il lui en

parfait paiement.
insă

nu

s'a

pus

niciodată

in

Legiuitorul
prin ari.
art. 1127
Civ. presupune ca fiind
i
:în vigoare
:
i
;
„a
LLCI această
la Codul Şiv.
această > lege. Prini chiar
d:spoziţiunile
ei - tranzitorii,
lege se declară suspendată
până la înființarea caselor de opicală pentru
nepiată ue
datorii,
ce
trebuiau
înființate
conform
regul
i
i
:
ca
amentului s
i
închisoare pentru datorii n'au fost înființate, niciodată
ial promulgat la 3 Ianuarie 1865. Or, aceste case
de
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Codul

civil

DESPRE

Doctrină
1, Cesiunea judiciară,

Art,

NOVAȚIUNE

corporală

art.

care se face prin

şi trebuesc

hotărîre judecătorească, are de scop să
descarce pe debitor de constrângerea corporală și deoarece la noi constrângerea

Secţiunea II. —

pentru datorii

1125-1197

ce. civil nu

nu are

au

nici

fiintă,

un

sens

desființate. (Alexandresco, VI,
Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănescu

p. 601; C
şi Al. Băicoianu,

Despre

1128

II, No. 842).

novafiune.

Art. 1128. — Novaţiunea se operă în trei feluri:
1. Când debitorul contractă în privința creditorului

său o da-

torie nouă ce se substitue celei vechi, care este stinsă ;
|
2. Când un nou debitor este substituit celui vechi carele este
descărcat de creditor;

3. Când,

este

prin efectul unui nou

substituit celui

(Civ. 781, 782,

vechiu,

1129

1271).

Tezi. Jr. Art.

urm,,

1271.

—

angajament,

un .nou

creditor

către care
debitorul este descărcat.
1134, 1137; C. com. 370 urm.; Civ. Fr.

La novation

sopâre de trois manitres:
son ertancier une nouvelle dette qui
est substitue ă Pancienne, laquelle est 6teinte;
2% Lorsquun nouveau d6biteur est substitu6 ă Pancien qui est dâcharg& par
le erâaneier;
3 Lorsque, par Ieffet dun nouvel en gagement, un nouveau crâancier est
substitu6 ă Vancien, envers lequel le dâbiteu r se trouve dâchargţ.
19

Lorsque

le

d&biteur

contracte
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cauzală 49.

1. Novâţiunea

este

.susbstituirea

unei

noi” datorii. celei vechi care este atinsă;
prin urmare, cât timp vechea datorie sub-
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9

Art. 1128

DESPRE

nota

5, 681).

:

13. Novatiunea operează de îndată ce
a existat vechea obligaţie, puţin importă
izvorul ei: din lege, din voința omului.
din contract sau din quasi-contract, fiind
deajuns dacă obligaţia nu e din acele asupra cărora nu se poate face transacțic.
(Dalloz,
Reâp.,
Obligations,
No.
2368;
Suppl., Obligations, No. 956).
14. De asemenea, novațiunea operează,
indiferent dacă datoria veche _era civilă
sau naturală.
(Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2569; Suppl., Obligations, No. 956).

15. O

,

6.

Contrar

ca

în

dreptul

p.

752;

poate servi

naturală

poate

fi

novată,

după

părerea

deoarece

de cauză unei obligaţiuni

ea

ci-

vile. (Demolombe, XXVIII, No. 256; Larombi€re, Obligations, Art. 1271, No. 10:
Demante et Colmet de Santerse, V, 174
bis II, 210 bis, VIL: Aubrv et Rau. ed.
4-a, IV, S$ 297, text şi nota 18, p. 9, 8 524,
text şi nota 15, p. 215; Dalloz, Râp.. Obligations, No.
1052, 2568; Suppl.. Obligations, No. 956; Huc, VIII. No. 105; Baudry

A-

roman,

obligaţie

dominantă,

4. Novaţiunea este o convenţie unilaterală şi totodată cu titlu oneros, deoarece, stinge obligaţia primitivă şi dă naştere la o nouă obligaţie. (Alexandresco,
VI, p. 663).
5. Novaţiunea nu rezultă niciodată din
lege, ci este rezultatul unei convenţiuni.

(Bufnoir, Propriâte et contrat,
lexandresco, YI. p. 663).

civil

Suppl.. Obligations, No..951; Alexandresco,
VI, p. 671, 672).
,

sistă, schimbările sau adăugirile ce i le
aduce părţile contractante nu operează o
adevărată novatiune.
(Pothier, Obligations, Il, No. 581; Dalloz, Rep, Obligations,
No. 2558; Alexandresco, VI, p. 662).
2. Prin novaţiune, vechea datorie se
stinge cu toate accesoriile ce o garantau,
privilegii, ipoteci. amanet. fidejusiune şi
este înlocuită prin obligaţia nouă contractată în locul ei. (Alexandresco, VI, p. 662).
3. Novaţiunea se deosebeşte de plată,
deoarece ea nu stinge o
datorie
decât
pentru
a o înlocui 'cu alta. (Laurent,
XVIII, No. 242, 322; Alexandresco, VI, p.
662,

Codul

NOVAŢIUNE

în

raportează

et Wabl, Jeu et pari, No. 102; Planiol,
II, No. 534: Alexandresco, VI, p. 673).
16. După altă părere, o obligaţie naturală nu ;poate fi novată, deoarece legea

la fondul însăși al obligaţiei şi novaţiunea
imperiectă care se raportă numai la îm-

nu acordă
creditorului
nici o acţiune,
(Dalloz, Rep., Suppl., Oblisations, No. 936;

dreptul modern nu există novatiune judiciară. (Alexandresco, VI, p. 663).
7. Novaţiunea poate fi de două feluri:
novațiunea

perfectă,

prejurările

accesorii

care

ale

se

obligaţiei,

Laurent, XVII, No. 29; XVIII, No. 24,
569; XXVII, No. 217).
17. O datorie prescrisă poate fi novată,

cum

sunt timpul şi locul plăţii. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2364).
8. Codul civil se ocupă numai de novaţiunea perfectă, care singură stinge obligația.
(Dalloz,
R€p..
Obligations,
No.
2561).

|

9. Pentru
îndeplinirea
novaţiunii
se
cer două condițiuni: o veche datorie care
există şi care se stinge şi o datorie nouă
care se substiiue celei vechi.
(Pothier,

Obligations,

No.

deoarece

275:

Larombicre,
4; Laurent,

II.

No.

Demolombe.

585;

Duranton,

XXVIII,

No.

XII,

24;

Obligations, Art. 1271, No.
XVIII, No. 245, 251; Alexan-

dresco. VI, p. 671).
.
:
10. Pentru
îndeplinirea
novaţiunii,
prima condiţiune indispensabilă este existența unei vechi datorii. (Pothier, Obligations, II, No. 585; Duranton, XII, No.
275: Demolombe.
XXVIII, No. 242; Larombi&re, Obligations, Art, 1271, No. q:
Dalloz, R€p.. Obligations, No. 2362; Suppl.,
Obligations, No. 951; Laurent, XVIII, No.
245, 244: Planiol, II. No. 553: Alexandresco, VI, p. 671).
11. Nu poate opera novaţiunea
dacă
nu a existat prima obligaţie căci în cazul
contrar,
noua
obligaţie
conitractată
este

nulă, îiind fără cauză. (Dalloz, Rep., Obli-

gations, No. 2362; Alexandresco, ve p. 671).
12. Novaţiunea nu poate opera şi noua
obligație contractată este nulă. dacă în
momentul acestei contractări prima oblisuţie era stinsă. (Duranton. XII, No. 275;
Demolombe, XXVIII, No. 243; Larombitre,
Obligations, Art. 1971, No. 3; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV. $ 524 text şi nota îi p.
512: Dalloz, Râp, Obligations. No. 2369.

—

constitue

o

obligaţie

(Dalloz, Rep., Prescription civile,
uppl., Obligations, No. 955).
18. Obligaţiunile pur morale
conştiinţă

No.

19.

nu

105:

pot

fi

Alexandresco,

Novaţiunea

novate.

deoarece

No.

sau

este

era

lovită

radicală, deşi existase în
Obligations, II, No, 585;

de
VIII,

valabilă

dacă

VI, p. 675).

nu

46:

(Huc.

obligaţiunea originară nu a avut
juridică,

naturală.

de

existența

o nulitate

fapt.
(Pothier,
Duranton. XII,

No. 295; Demolombe.
XXVIII, No.
244;
Larombitre, Obligations, Ari, 1271, No. 4;
Demante et Colmet de Santerre. V. No.
219 bis, III; Dalloz. Râp., Obligations, No.

2563; Suppl., Obligations, No. 952; Laureni,

XVIII,

No.

xandresco,

244;

Planiol,

II,

VI, p. 671).

No.

535;

20. Astfel, novațiunea nu poate
loc, dacă
obligaţia originară
era

Aleavea
nulă

pentru lipsă de cauză sau pentru cauză
ilicită.. (Pothier, Obligations, II, No. 58;
Duranton,
XII
No.
295:
Demolombe,
XXVIIL

No.

244;

Larombiăre,

Obliga-

tions, Art. 1271, No. 4; Dalloz, Râp., Obligations,
No.

952;

2365; Suppl..

Laurent,

XVIII,

dresco, VI, p. 671).

No.

Obligations,

244;

No.

Alexan-

21. De asemenea, novatţiunea nu poate
uvea loc, pentru o datorie de joc sau din
prinsoare. (Demolombe, XXVII, No.
larombi€re,
Obligations, Art.
1274

257:
No.

10; Demante et Colmet de Santerre, VIII,
No. 178 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 297, text şi nota 20, p. 9, $ 524, texi şi
nota 14, p. 215, $ 386, p. 575 urm.; Dalloz,
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Codul

civil

DESPRE

Rep. Suppl., Obligations, No. 952; Laurent,
XVIII, No. 245; Huc, XI, No. 309; Baudry et
Wahl, Jeu et pari, No. 102; Guillouard, Jeu
et pari, No. 67; Alexandresco, VI, p. 673).

22, De asemenea, o donaţiune nulă ab-

solut pentru lipsa de forme, nu poate fi
validată pe cale de novaţiune. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2364; Suppl., Oblisations, No, 954; Laurent, XVIII, No. 244;
Alexandresco, VI, p. 671, nota 3).
,

23. Obligaţiunile anulabile sau
rescindabile, pot fi novate, deoarece ele pot fi
ratificate.

(Dalloz,

Râp..

Obligations,

No.

2565 urm.; Suppl., Obligations, No. 955;
Alexandresco, VI, p. 672, nota).
J
24. In acest caz. dacă nu se schimbă

persoana debitorului, novaţiunea sau mai
bine zis cea de a doua obligaţiune, încheiată în cunoștința. viciilor obligațiunii
anterioare, se consideră ca o ratificare.
(Demolombe, XXVIII, No. 246; Larombiere,
Obligations, Art. 1271, No. 11; Demante
et Colmet de Santerre, V, No.
219 his,
IV; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 524,
text şi nota 15, p. 215; Dalloz, Râp., Obli-

gations,

247,
No.

248;
555:

No.

2365;

Laurent,

XVIII,

No,

Huc, VII, No, 105; Planiol, II,
Alexandreseo, VI, p. 672,. nota).

29. Dacă

însă

debitorul

nu:

cunoaşte

viciile obligaţiei anterioare, obligaţia rezultată din novaţiune, va suferi de aceleași vicii ca şi obligaţia anterioară. (Demolombe, XXVIII, No. 246; Demante ei
Colmet de Santerre, YV, No. 219 bis, IV;
Planiol. II, No. 535).

26. Când

novațiunea

operează

prin

substituirea unui nou debitor, celui vechiu,
fără consimțimântul acestuia, dacă prima
obligaţia este anulată sau rescindată, novațiunea va fi valabilă dacă noul debitor cunoştea că obligaţia veche putea fi
anulată sau rescindată, deoarece
a voit
să substitue acestei obligaţiuni o obligație civilă valabilă; dacă
însă noul
debitor nu cunoștea viciile primei obligaţii,
care a fost anulată, obligaţia sa devine
fără cauză şi novațiunea va fi rezolvată,
(Demolombe, XXVIII, No. 247; Larombiăre,

Obligations, Art. 1271, No. 11; Demanie
et Colmet de Santerre, V, No. 219 bis,
V; Dalloz, R&p., Obligations, No. 2366;
Suppl.,
Obligations,
XVIII, No. 248; Huc,

No.
VIII,

955;
Laurent,
No. 105).

27. În cazul când obligațiunea veche
este subordonată unei condițiuni suspen-

sive, novaţiunea
este
condiţiune suspensivă.

tions,

II,

No. 258;
1271, No.

No.

585;

de asemenea
sub
(Pothier,
Obliga-

Demolombe.

XXVIII,

Larombitre,
Obligations,
6; Demante et Colmet de

Art.
San-

texre, V, No. 219 bis. VIII; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 324, text şi nota 12, p. 213;
Dalloz, Re€p.. Obligations No. 2371: Laurent, XVIII, No. 249; Huc, VIII, No. 105;
E laniol, IL, No. 556: Alexandreseo, VI, p.
72).

28, In acest caz, novaţiunea depinde de

îndeplinirea condiţiunii şi dacă ea nu se
îndeplineşte, obligaţiunea
veche
neexistând, nu există nici novaţiune. (Pothier,

—
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Obligations,
II, No.
585;
Demolombe,
XĂVIII, No. 258; Larombiăre, Obligations,
Art. 1271, No. 6; Aubrv et Rau, IV $ 324,
p. 212; Dalloz, R6p., Obligations No. 2371;
Laurent, XVIII, No. 249, 250; Huc, VUI,
No. 105; Alexandresco, VI, p. 672).

29. In

cazul

când

obligaţiunea

veche

este subordonată unei condițiuni rezolutorii, novațiunea este de asemenea. subordonată condiţiunii rezolutorii, aşa încât
dacă nu se îndeplineşte condiţiunea, obligațiunea veche şi novațiunea sunt con" siderate că nu au existat niciodată. (Demolombe. XXVIII, No. 258;
Larombiere,
Obligations, Art. 1271, No. 6: Demanie et

Colmet

de

Santerre, V, No.

219 bis, VIII;

Aubry et Rau. ed. 4-a. IV, $ 524 p. 215;
Dalloz, Râp., Obligations No. 2374: Laurent, XVIII. No. 249; Huc. VIII, No. 10%;
Planiol, II, No. 536).
30. Dacă obligaţia veche
condițională
este a unui corp cert şi dacă el piere
înainte
de
îndeplinirea
condițiunii,
cu
toate că condiiiunea se îndeplineşte, prima obligație dispărând, novaţiunea este
considerată, de asemenea, ca neavenită,
(Poihier, Obligations, No. 550; Larombitre,
Obligations,
Art.
1971,
No.
6:
Dalloz,
R€p..
Obligations,
No.
2571;
Laurent,
XVIII, No. 249).
1. Părţile contractante pot
conveni
ca obligajia de a doua ce a luat naştere
prin novaţie să fie valabilă, 'cu toate
că
obligația veche ar fi stinsă prin îndepli-

nirea

sau

din

(Demolombe,

rombiere,
Demante

et

Colmet

Aubry

text şi nota

Obligations,

250;

No.

Obligations,

219 bis, VIII;

'$ 524,

neîndeplinirea

XXVIII.

Art.

de

condiţiunii.

260,

1271,

261;

Santerre,

et Rau,

La-

No.

7;

V,

No.

ed. 4-a, IV,

18, p. 214; Dalloz,

Rep.

No. 2371; Laurent, XVIII, No.

Planiol, II, No. 556).
2. În cazul când obligaţiunea veche
este cu termen novaţiunea are loc imediat,
aşa
încât
vechea
obligaţie
este
stinsă imediat şi dacă nu sa stipulat un
termen celei de a doua obligaţii. ea este
imediat exigibilă.
(Duranton,
XII.
No.

502;

No,

Larombiăre,

9; Dalloz,

Rep,

Obligations,

Obligations,

Art,

1271,

No.

2372;

Alexandresco, VI. p. 672).
33. Pentru ca novaţiunea

să

XAVIII, No. 262; Larombiere,

Obligations,

poată

o-

pera,
trebuește
ca prima
obligaţie
să
fie anterioară celei de a doua obligaţii,
deoarece novaţiunea presupune
existenţa
unei
prime
obligaţiuni.
(Demolombe,

Art, 1271, No. 4: Aubry et Rau. ed. 4-a.
IV, $ 324, nota 10, p. 212; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2370).
34. Între prima obligaţie şi cea de a
doua obligaţie care constitue noraţiunca
nu trebueşte să fie un lung interval de
timp. (Dalloz, Râp., Obligations No. 2370).
35, Novatţiunea prin substituire de persoană poate avea loc prin acelaş.act, (Dal-

loz, Rep., Obligations, No. 2370),
36. Unele novaţiuni condiţionale
pot
avea loc chiar înainte de obligaţie. (Dalloz,

131—

R€p.,

Obligations,

No.

2370).
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pera, trebueşte ca, în afară

să
de

Codul

NOVAȚIUNE

poată oobligația

care se stinge, să existe o altă obligațiune

care ia locul obligaţiei prime.
(Pothier,
Obligations, II, No. 585; Duranton, XII,

Huc, VIII. No. 106; Planiol.
Alexandresco, VI, p. 674).

II,

celei

este

44. Novatiunea
de

a

subsistă

doua

No.

dacă

obligaţiuni

civil
53%;

anularea
provo-

XXVIILI, No. 24; La-

cată de un fapt al creditorului. (Demolombe, XĂVIII, No. 255; Larombiăre, Obli-

rombiere, Obligations, Art; 1271, No. 4;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2373; Suppl.,

gations, Art. 1278, No. 4; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 524, text şi nota 26, p. 216).

245,

gațiune este condiţională, novaţiunea va
fi condiţională; astfel, dacă cea de a doua
obligaţie este contractată sub
condiţiune
suspensivă, novaţiunea va avea loc numai
dacă se îndeplineşte condiţiunea, iar dacă

No. 275; Demolombe,
Obligations,
251;

urmare,

38. Prin

obligaţie

momentul

No. 957; Laurent,

Alexandresco,
nu

poate

dacă

VI,

p.

XVIII, No.
671,

a doua

această

exista

674).

deoarece

în

novaţiunii obiectul său a pierii,

nu poate opera novațiunea şi prima
gaţie continuă a subsista. (Aubry et
ed. 4-a, IV, 8 324, text şi nota 16, p.
Dalloz, Rep... Obligations, No. 2375;
rent, XVIII, No. 252; Planiol, II, No.

Alexandresco, VI, p.674).

obliRau,
213;
Lau537;

.

.

„a

care

să

îie na-

este

noui

turală este puțin verosimil. (Demante et
Colmet de Santesre, V, No. 219 bis, VII;
Dalloz, Râp., ODligations, No. 2373; Suppl.,
Obligations. No. 957; Laurent, XVIU, No.
252).
,
40. Pentru ca să opereze novaţiunea,
trebueşte ca cea de a doua obligație să
fie valabilă; astfel. nu există novaţiune
şi cea de a doua obligaţiune nu produce
nici -uu efect, dacă ea este radical nulă,
cum ar fi în cazul când ea ar avea o cauză
ilicită. (Pothier, Obligations, II, No. 583;
Duranton,
XII,
No. 295;
Demolombe.
XXVILI,
No.
244;
Larombitre,
Obligations, Art. 1271, No, 4; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 2573; Planiol, II, No. 537; Laurent, XVIII, No. 244, 252; Alexandresco,
Vi,

p. 671,

674),

41. în cazul

când

cea de a doua

Huc,

558:

Alexandresco,

42. Dacă

VIII,

No.

10:

VI,

Planiol,

obli-

II,

No.

se pronunţă ulterior anularea

sau resciziunea după o părere, novaţiunea subsisiă deoarece în acest caz, noua
obligaţie rămâne ca o obligație naturală
care constitue o cauză suficientă pentru

a

justifica

renunțarea

creditorului

43. După

altă

părere,

doua

obligaţie

este

poate

subsista,

deoarece

dată,

novaţiunea,

în

dacă

anulată

sau

principiu.
cauza

cea

la

nu

de

rescin-

a

mai

novaţiunii

dispare şi deci irebueşte restabilită vechea obligaţie. (Demolombe, XXVIII, No.
249. 259: Demante et Colmet de Santerre,
V. No. 219 bis, VI; Mourlon, Il, No. 1407;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 324 text şi nota
25,

p.

215;

Laurent

XVIII:

No.

255,

957:

—

cea de

sub

219 bis, VIII:

a doua

condiţiune

obli-

rezolu-

Aubry

XĂVIII,

260,

et Rau,

ed.

4-a,

IV,

$ 524, text şi nota 17, p. 215; Dalloz, R&.
Obligations, No. 2376, 2377: Suppl., Obliations, No. 959; Laurent, XVIII, No. 254:
luc, VIII, No. 106; Planiol, II, No. 557,
558: Alexandresco, VI. p. 674),
46. Părţile contractante au însă dreptulsă prevadă! în convenţiunea lor că novațiunea va subsista, orice sar întâmpla
cu cea de a doua obligaţie. (Demolombe.

No.

261;

gations, Art. 1271
met de Santerre,

Aubry

nota

et Rau.

Larombiere,

Obli-

No. 8; Demante et ColV, No. 219 bis, VIII;

ed. 4-a, IV, $ 524, texi şi

18, p. 214;

Dalloz,

R&p,,

Obligations,

No, 2578; Laurent, XVIII, No. 254;
VIII, No. 106; Planiol, II, No. 537, 538: Huc,
Alexandresco,
VI,

47. In

doios.
2378),

p. 674),

prima obligaţie şi deci iustifică şi novatiunea. care a operat. (Toullier, VII, No.
298: Duranton, XII, No. 282; Larombietre,
Obligations, Art. 1272, No. 2),

contractată

p.

acest

tentiunea

gaţiune este numai anulabilă sau rescindabilă, novaţiunea operează atât timp cât
anularea
nu
sa
cerut.
(Demolombe,
XĂVII,
No. 248; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 2374. 2375; Laurent, XVIII, No.

255;

când

torie, novaţiunea are loc de îndată şi atunci. când se îndeplineşte
condiţiunea,
cea de a doua obligatie va fi rezolvită, va
reînvia prima obligaţiune şi novaţiunea va
dispare.
(Demolombe,
XXVIII,
No. 258;
Larombiere,
Obligations, Art.
1271, No.
8; Demante et Colmet de Santerre, V. No.

39. Obligaţia nouă, în virtutea căreia
operează novaţiunea, poate fi civilă sau
naturală cu toate că în mod practic, ca-

zul unei obligaţiuni

45, În cazul

caz

părţilor

(Dalloz,

674).

să

|

însă,

rezulte

Rp.

|

trebueşte

ca in-

în mod

Oblisations.
|
”

neîn-

No

”

„48. Poirivit dispoziţiunilor art. 1271 ce,
civ, în. (1128 c. civ. rom.) există trei specii de
novatiune:
(1) Novatiunea
prin
schimbarea datoriei sau a obiectului datorit sau novaţiunea obiectivă; 2) Novațiunea
prin
schimbarea
debitorului
şi
5) Novaţiunea
prin schimbarea
creditorului. Aceste două din urmă specii de
novaţii se mai numesc
şi novaţiuni
subiective.
(Demolombe.
XXVIII, No. 238;

Aubry

et Rau,

ed, 4-a, IV, $ 304, p. ai

urm,; Laurent, XVIII, No. 24: Huc,
No. 104; Alexandresco, VI, p. 665).

VIII,

49. La aceste specii se mai adaugă o
a patra specie de novaţiune, aceea prin
schimbarea cauzei obligaţiei şi care are
loe

mâne

atunci

acelaş,

când

însă

obiectul

obligaţiei

părţile convin

fie datorit sub alt titlu sau
(Alexandresco, VL, p. 665).

90. Pentru

substituirea
datorii mai

ca

altă
?

ca să existe novaţiune

ră-

el să

cauză.

prin

unei noui datorii, unei alte
vechi, trebueşte ca prin cea

de a doua obligaţie să se aducă modificări
primei

182—

obligaţii,

aşa

încât

să

fie

incom-

"Codul
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patibilitate între existența acesior două
obligaţiuni.
(Dalloz,
R&p.,
Obligations
No, 2594; Suppl., Obligations, No, 965),

51. Va

fi incompatibilitate

între

exi-

'stenţa acestor două obligaţiuni, când modificările vor fi privitoare la elementele
constitutive
ale
obligaţiei,
cum
sunț:
cauza, obiectul şi modificările privitoare
la accesoriile obligaţiei, cum sunt: termenul,

condiția, dobânzile,

ete.

(Dalloz, R€p.,

O-

bligatious, No. 2504, Subpl., Obligations,
No. 966: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
524,
p. 218; Laurent, XVIII, No. 266).
52. Chiar dacă modificările aduse
bligaţiei nu aduc novaţiunea de drept oşi
prin natura lor, totuşi părțile pot
declara
că aceste modificări vor aduce
novaţiunea. (Demolombe, XĂVIII, No. 299;
Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 324, text şi nota
56, p.
218: Dalloz, R&p,, Suppl., Obligations,
No.
965; Laurent. XVIII, No. 265),
+ În cazul când modificări
obligaţiei, implică în mod nece le aduse
sar, intențiunea de a nova, prin incompat
ibilitatea
ce o creează
între cele
două
obligaţii,
novaţiunea se va :produce, chiar
dacă părțile ar declara că nu voiesc să
noveze. (Demolombe, XXVIII,.
No. 284: Dalloz, Rep,
Suppl.,
Obligations,
No.
966;
La
t,

XVIII No. 265,
54. În

sa

acest caz însă, efectul decla
rației părţilor va fi că se
vor
de a doua obligaţie garanţii ataşa la cea
le
date pentru
prima obligaţie, în măsura
în care -legea
o permite. (Demolombe,
Dalloz, Rep. Suppl., Obli XĂVIII, No. 284;
gations, No. 966).
_
. Transformarea unei
datorii civile
în datorie comercială
şi
tue o novaţiune, deoarec reciproc, constiexistă oarecari,
deosebiri, între obligaţi
unile civile şi oligaţiunile comerciale,
mai ales din cauza
probelor şi a procedurii.
(Laurent, XVIII,
No. 275; Lyon-Caen et
Renault, Droit com.
morcial, IL No. 181:
Alexandresco, VI, p.

56. Există
novațiune,
când
ambele
părți contractante, fără
a moditica obiectul coniractului, stipulea
ză
că
obligaţia
va fi datorită cu un titlu
nou, deoarece
în acest caz sunt inrompat
ambele cauze ale obl ibile între ele
igaţiilor.
(Demolombe, XXVIII, No. 285
“urm,; Aubry ei
au, ed, 4-a, IV ş 524,
text şi nota 56, p.
218; Dalloz, „Rep.
Obligations

Suppl.,
No.

540;

Obligations, No. 967;
Alexandresco.

57. Astfel

există

VI,

No.

Planiol,

p. 669).

2395;

II,

novațiune

când
se
convertesc:
locaţiunea în vânzare,
vânzarea în depozit, depozitul
în împrumut,
etc. (Demolombe, XĂVIII,
No, 285 urm;
Dalloz, R&p., Obligations,
No. 2595; Huc,
dul No. 113; Alexandresco
, VI, p. 669,

58. Recunoaşterea,

rului, a
produce,

țată,
din

în. profitul

debito-

drepturilor sale ca uzufructuar,
după o părere, o novațiune for-

deoarece

partea

implică

'în

mod

necesar,

creditorului, intențiunea
substitui dreptului său vechiu, dreptul decarea

îi conferă

calitatea

intențiune

sa de

nud

proprieiar,

faţă de care nu se poate pre-

vala nici o rezervă, oricât de expresă ar
fi, recunoaşterea debitorului ca uzuiructuar, fiind incompatibilă cu existența ve-

Chii

datorii.

(Dalioz,

gations, No. 971).
59. După altă

poate

exista

Rep.

părere,

Suppl.,

în

novaţiune

acest

necesară,

Obli-

caz

nu

deoa-

rece se opune art. 1275 c. civ, fr. (1150
€. civ. rom.) la recunoaşterea unei novaiuni necesare fără voința părţilor. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No, 971).

60. Există

novaţiune

prin

schimbarea

cauzei atunci când bărbatul, regulâ
nd cu
copiii săi succesiunea defunctei sale
soţii,

reţine

bueşte

doță.

cu

În

să

tiilu

de

uzufruct

restitue

acest

copiilor

caz,

prin

ceea
cu

ce tre.

titlu

conversiunea

de

_titlului, ipoteca legală va fi siinsă,
dacă
există: rezervă expresă. (Larombiere, nu
O.-.
bligations, Art. 1275, No. ii; Troplong,
Privileges et hypotheques, ÎI, No. 576,
nota
5; Pont, Privilăpes et hypothăques,
441; Aubry et Rau, III, 8264 ter, text I, No.
şi nota
85, p. 247, 248: Laurent, XXXI.
urm.: Baudry et Loynes, Privil&ges No. 364
poth&ques, Il, No. 997; Guillouard, et hyPrivi'leges et hypoiheques, No. 788, 860;
Alexandresco, VI, p.. 670).
.
61. Pentru a puica şti dacă un contraci
cuprinde sau nu o novaţiune prin schimbare de cauză, va trebui a se cerceta dacă
prin acesti contraci se creează o obligaţ
ie
nouă sau dacă constitue numai recuno
aşterea unei datorii anterioare, care prin
aceasta nu se găseşte modificată, ci sprijinită numai. Astfel, această soluţiune
îşi
găseşte aplicaţiunea
la tranzacţie şi la:
actele judiciare care nu creează un drept,
ci numai îl constată, (Merlin, Rpertoire,
Novation, $ 1; Demolombe, XXX, No. 384;
Larombiăre,
Obligations,
Art.
1551, No.
144; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p.
400, 401; Dalloz, Râp.. Suppl,
Obligations No. 1001; Laurent, XX, No. 154),
62. Novaţiunea

cauzei

schimbarea

prin

obligaţiei nu e prea folositoare debitorului, însă ea poate fi favorabilă, deoarece

de

exemplu,

datoria

din

împrumut

este

supusă prescripției
ordinare, iar „aceea
care rezultă din locaţiune se prescrie prin
cinci ani. (Mourlon, II, No. 1599: Alexandresco, VI, p. 669, nota 4),
63. Conversiunea unei datorii exigibile
în rentă viageră constitue o novațiune
pentru următoarele motive: 1), cea de a
doua obligaţie este incompatibilă cu prima
obligaţie; 2) natura Şi cauza primei obligaţiuni
sunt
modificate,
deoarece
renta
viageră

are

un

caracter

aleatoriu,

care

nu

există în datoria unui capital, schimbându-se modul şi condiţiunile de plată; 3). o-

biectul primei obligaţiuni s'a schimbat, -deoarece

viitor

el

va

consistă

consta

din

din

un

capital

rendiiă.

iar, în

(Toullier,

VII, No. 281; Duranton, XII, No. 287; Demolombe, XXVII, No. 293; Aubry et Rau,
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ed. 4-a, IV, $ 324, text şi nota 34, p. 217;

Dalloz, R&p., Obligations, No. 2399, 2400;
Suppl.,
Obligations
No. 972; Laurent,
XV No. 268: Huc, VIII, No. 1t3; Planiol,
II, No. 540).
,
G4. Această
soluţiune
are
loc, chiar
dacă creditorul ar declara că nu înţelege
'să
facă
o novaţiune, deoarece
această
declaraţie este incompatibilă cu efectul
necesar al actului făcut. (Toullier, VII,
No. 281; Duranton, XII, No. 287; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2399). .
,

65. Conversiunea

unei

rente

67. Conversiunea

unei

de

nova. (Dalloz,
uppl.,

Rep
igations,

XVIII, No. 283),

Obligations,
0.

No.

constitue
cere

a

a

2410;

984;

4; Laurent,

post-falim

o novaţiune, ci numea
creantelor. (Dalloz, R€p.,

ipo-

(Dalloz,

Rep.,

Obliga-

Obligations,

No.

unei

obligaţiuni

a

după

trase

asupra

lui

o părere,

aduce

de

de-

către

cre-

novaţiunea,

Persil,
$

1,

No.

XII, No, 287; XIX,

Râgime
6;

hypothecaire,

Grenier,

af redu
Faillite,

No.

Art.

Hypoth&gues,

2429),

4.
Acordarea unui termen
de
plată
debitorului de către creditori, nu constitue
XV, No. 277,
eanțelor
lor. (Laurent,

5; Concordatul

noia).-

TI, No. 585; Dalloz, Rep., Obligations,

Suppl,

de

cambii

2103,

Renault,
No. 8

contractante

666,

p.

privilegiați,

Suppl.,

Regularea

165;

73. Pentru ca înscrierea creajelor într'un cont curent să constitue o novaţiune,
trebueşte ca să rezulte în mod neîndoios

părţilor

2412;

p. 780: Duranton.

urm),
172, Pentru ca această soluțiune să aibă
loc, trebueşte ca înscrierea creanţelor să
se facă într'un adevărat cont curent; astfel inscrierea creanţelor într'un cont
oavecare incheiat între părțile contractante,
nu
aduce novaţiune.
(Dailoz,
Re

intențiunea

VI,

creditorilor

prin schimbarea titlului, afară dacă nu sau
făcut rezerve în chitanţă. (Delvincourt, ÎI,

şi în mod

» Rep,

No.

ditor,

(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,

No. 353

Alexandresco,

garanţia lor.

77.

No. 978: Laurent, XVIII, No. 274),
„71. Constitue o novațiune
când părțile contractante cuprind nişte creanţe determinate
întrun
cont
curent.
(Mass6,
Droit commercial, IV, No. 2217; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2408; Suppl., Obli-

Obligations,

2441;

bitorului prin subscrierea de efecte de comerţ către creditor, sau prin acceptarea

viagere

gaiions, No. 979; Lyon-Caen et
Trait6 de droit commercial. IV,

No.

Obligations,

987).

absolui a unei rente viagere în uzufruci
constitue
o
novaţiune.
(Dalloz,
R&p,
Suppl., Obligations, No. 976).
69, Conversiunea unei rente perpetue
în producte, în o rentă perpetuă în bani,
constitue o .novaţiune.
(Dalloz,
Rp,
Suppl.
_Obligations,
No.
975;
Laurent,
XVIII, No. 271).
70. Conversiunea
unei obligaţiuni de
a da locuință şi hrană
donatorului, în o
rentă viageră şi reciproc, consiiiue o no-

Yaţiune.

626;

tions,

2404),

definitivă

No.

pierd

în rentă perpetuă şi reciproc, constitue o
novaţiune. (Dailoz, Pp., Obligations, No.

68. Conversiunea

826;

tecari şi amanetari la concordat, operează
novaţiunea
creanţelor
lor,
deoa:ece
ei

viagere

rente

803,

civil

Suppl., Faillite, No. 947, 948; Obligations,
No. 986; Laurent, XVIII, No. 277; LiyonCaen et Renault, Droit commercial, VII,
76. Votul

întrun capital exigibil care ar fi chiar
capitalul pentru care a fost constituită
renta,
constitue
o
novaţiune.
(Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2405).
66. In acest caz, părțile
contractante
pot stipula ca privilegiile şi ipoteca, care
garantau renta viageră, să treacă la noua
creanţă.
(Dalloz, Râp., Obligations, No.
2405).

No.

Codul

No.

178. După altă părere dominantă, în acesti caz nu există o novațiune, ci numai
un mod de plată, care unu lipseşte pe creditor de dreptul de a se prevala de vechea
obligaţiune şi de avantajele speciale ce le

comportă.

(Demolombe,

XXVIILI,

No.

297,

298; Larombi&re, Obligations, Art. 1275,
No. 8; Aubry et Bau, ed. 4-a, LV, $ 324,
text şi nota 34, p. 218; Dalloz, Râp., Obli-

gations,

No.

2415,

tions, No. 988;
urm,; Huc, VIII,
19, Reînnoirea
aduce prin ea
dacă se constată

lia

contrară.

2414;

Supp.,

Obliga-

Laurent, XVIII, No. 283
No. 115).
efectelor de comerţnu
însăşi novațiunea, afară
în mod neîndoios inten-

(Dalloz,

Rep.,

Oblisations,

No. 2449;
Suppl.. Obligations,
No. 992;
Laurent, XVIII, No. 293: Comp.
contra:
Mass6, Droit commercial, IV, No. 2206).
_ 80. Reînnoirea unui efect de comerț
şi
în special a unei trate, poate aduce nova-.
țiunea, dacă sunt reunite condiţiunile
prevăzute de. art, 1274 um. C, civ. fr. (1128
urm. €. Civ. rom).
alloz,
Râp. 3
,
Obligations, No. se. pa GED
Seal
nault. Trait€ de droit commercial,
ed

5-a, IV, No. 310).

+ În părerea care admitele că regularea unei obligaţiuni a
debitorului prin
subscriere de efecte de
comerţ către creditor, aduce, novaţiunea
obligaţiunii, această novaţiune nu operează
când regularea

a

fost întovărăşită

care rezultă

au

avut

că

părţile

intentiunea

de

rezerve

contractante

a face

din
nu

o novațiune

(Dalloz, R€p., Obligaţions, No. 2425. 2426;
Suppl., Obligations,
82,

Rezerva

No. 997),

creditorului

”

poate

fi

ex-

FE au (acită, rezultând din împrejuari.
(Daloz,
Rep., Obligations, No.
3
Suppl., Obligatins, No. 2999).
0. 2422

3. În părerea care admite că regularea

unei obligaţiuni a debitorului prin subserierea de efecte de comerț, nu
aduce novaţiunea,

novaţiunea se va produce totuşi
când rezultă în mod neîndoios intenţia
de
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Codul

civil

DESPRE

a nova. Voința de a nova poate fi expresă sau tacită, rezultând din împrejurări. (Larombiere, Obligations, Art. 1275,
No. 8; Laurent, XVIII, No. 29%; Huc, VIII,

No. 113),

,

84. In cazul când în biletele de reiînnoire subserise, se indică drept cauză creanţa

existentă.

nu

are
_ loc

novaţiunea.

(Dalloz,
Rep.,
Obligations,
No.
2438;
Suppl.,
Obligations,
No.
999;
Laurent,
XVIII, No.. 289 his; Alexandresco, YI, p.
665).
.
85. Pentru ca să aibă loc novaţiunea
prin schimbare de obiect trebueşte ca
să existe incompațibilitate între cele două
obligaţiuni, deoarece. două lucruri diferite pot fi datorite de aceeaşi persoană,
aceleiaşi persoane cu același titlu. (Dalloz,
R€p., Obligations, No. 2451; Planiol, II,

No. 540).

|

86. Pentru exisienţa acestei încompatibilităţi, trebueşte să se prevadă în mod
expres sau să rezulte cel puţin, din ultimul act, că ceea ce face. obiectul acestui
act este destinat a înlocui ceea co făcea
obiectul vechii obligaţiuni. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2431).
87. Există novaţiune când creditorul în
loc de obiectul stipulat, primeşte dela debitor promisiunea unei dări în plată precisă, cum ar fi în cazul când în loc de
o sumă de bani primeşte a i se da ulterior un obiect de artă, caz în care creditorul nu poate cere decât acest obiect
de artă, deoarece obiectul. primei obligaţiuni care a fost novată a dispărut, (Demolombe, XVIII, No, 288; Larombicre,
Obligations, Art, 1275, No. 7; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 504, text şi nota 50,
p. 217: Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 1005: Laurent, XVIII, No. 267; Huc,

VIII. No. 111; Alexandresco,
88. In cazul când în loc

VI, p. 665).
de obiectul

obligaţiei, creditorul primeşte un
alt obiect imediat prin o datio in solutum,
nu există novaţiune, ci ştergerea pură şi
simplă a obligaţiei. (Dalloz, R€p., Suppl.

Obligations,
p.

.

No.

1005;

Alexandresco,

VI,

89. Dacă crediţorul dă debitorului facultatea de a se libera prin plata unui
alt lucru decât cel stipulat la început, nu
se schimbă obiectul obligaţiei ci o face
să devină facultativă. deci nu există novațiune.
(Demolombe, XXVIII, No. 287;
Dalloz,
Rep.,
Suppl.,
Obligations,
No,
2),

90. Nu

există novaţiune

când

nu

este

incompatibilitate între cele două datorii
când s'au adus numai schimbări sau modificări în formele, în calitatea, în, exigibilitatea, în dobânzi, în condițiuni, în garanţii, etc., deoarece se prezumă că părțile au voit mai mult să modifice, să diminueze sau să mărească
datoria decâi
să o stingă pentru a-i substitui o nouă
datorie.
(Demolombe, XXVIII, No.
278:

Mourlon,

II. No.

1401; Larombitre,

Obli-

Art. 1128

NOVAȚIUNE

. gations, Art, 1275, No. 3; Dalloz, Rep.
Obligations,
No. 2437; Laurent, XVIII, No.
278; Alexandresco, VI, p. 663, 665, nota, 2),
9]. Nu există novaţiune când un act
sub
semnătura privată
a fost înlocuit
printr'un act autentic deoarece sa adus
numai o schimbare în forma actului. (Demolombe, XXVIII, No. 284; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 524, text şi nota 35 p. 218;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 2432; Suppl.,
Obligations,
No.
1004:
Laurent,
XVIII,
No. 279; Huc, VIII „No. 113; Alexandresco, VI, p. 666, 667).

92, Conversiunea

tată

prin

act

semnătură

cipiu,

unei

autentic,

privată,

nu

o novaţiune.

93. Nu

are

consta-

un

act

constitue,

(Huc,

loc

datorii
prin
VIII,

No.

în

sub
prin-

115).

novaţiunea

când

pe

dă

se

schimbă
cotitatea
datoriei. (Demolombe,
XXVIII,
No. 277; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2438; Suppl., Obligations, No.
1005),

94. Nici

chitanţa

care

a

cre-

ditorul, nici termenul pe care îl acordă
debitorului,: nu aduc novaţiunea. (Demolombe, XXVIII, No. 280; Mourlon, Îl, No,
1401: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 524, text
şi nota 55, p. 218; Dalloz, R&p., Obligations,
No. 2440, 2441: Suppl, Obligations, No.
1006; Laurent, XVIII, No. 276, 277; Huc,
VIII, No. 114; Planiol, 1, No. 541; Ale.
xandresco, VI, p. 666, nota).

95. De

asemenea, nu există

novaţiune

în cazul unei scurtări a termenului
de
plată. (Demolombe, XXVIII, No. 280).

96, Există

novaţiune

când

schimbarea

adusă obligaţiei constă în adăugarea sau
suprimarea
unei
condițiuni
suspensive
sau
rezolutorii. deoarece
în
acest
caz
creanța este afectată în însăşi existenţa
ei. (Planiol, II, No. 544),

97. Nu

este novaţiune când se schimbă

modul de plată, deoarece nu se aduce o
alingerea obligaţiunii în elementele sale
esențiale.
(Dalioz, Rp.
Suppl.. Obligations, No. 1007).
se

98. Asifel

sau

transformă

reciproc.

ar fi în cazul
din

portabilă

(Dalloz,

R€p.,

când
în

datoria

cherabilă

Suppl.,

Obli-

gations, No. 1007; Laurent, XVIII, No. 280).
99. De asemenea, în cazul când creditorul numeşte un mandatar pentru a încasa
drepturilor
sale.
(Dalloz,
Râp,
Supol., Obligations, No. 1007).

100. Nu

există novaţiune

când

se sti-

101. Nu

aduce

crearea,

puliează dobânzi în noul act şi care nu
erau datorate în virtutea
vechiului „act,
atunci când capitalul nu. a fost înstrăinat,
(Dalloz,
Rep.,
Obligations,
No.
244;
Suppl.:
Obligations, No. 1008; Laurent,
XVIII, No. 272).

novațiune

su-

primarea sau midificarea asigurărilor cari
au de scop să garanteze drepturile cre-

ditorului. Astfel, nu constitue o novaţiune

actul prin care debitorul dă garanţii, cum
sunt un amanet, o ipotecă. o antichreză.
cari nu existau în vechiul act. (Demo-
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.

Art. 1128
lombe,

XXVIII,

No.

No.

Dalloz,

Râp.,

NOVAȚIUNE

II, No

ditorului

278; Mourlon,

1401; Larombiere, Obligations, Art. 1275,
5;

No.

1009;

Laurent,

Suppl.,

Obligations,

XVIII,

No.

278;

Pla-

niol, II, No. 542; Alexandresco, VI, p. 663,
665, nota 2).
,
102. Nu aduce novaţiunea nici chiar

reunirea mai multor sau a tuturor schimbărilor indicate mai sus. (Dalloz, Rep.

Obligations, No. 2443; Suppl., Obligations,
No, 1010).
|

103. Peniru ca să existe novaţiune prin
schimbare
de debitor, trebueşte ca vechiul debitor să fie descărcat de orice o-

bligaţie. Dacă vechiul debitor rămâneobligat,

va

siune,

după

fi o coobligaţie

Obligations,
No.

1011;

sau

împrejurări.

No.

o

fideju-

(Dalloz,

Rep.

2447; Suppl., Obligations,

Alexandresco

104. Potrivit

Vi,

p.

dispozitiuniior

667).

art

1274

e. civ. în. (1131 e. civ. rom.), novaţiunea
prin substituirea unui nou debitor, poate
să se opere fără concursul primului debitor, care este liberat. Această dispozițiune este consecința principiului admis
în materie de plată. (Dalloz, Rep, Suppl.,

Obligations,

p.

No.

667).

1011;

Alexandresco,

operarea

novaţiunii

prin

substituirea unui nou debitor, este necesar, conirar ca în materie de plată, con-

simţimântul crediţorului, atât pentru a se

putea invoca contra lui novaţiunea, cât şi
pentru ca el să poată reelama beneficiul
novațiunii. (Dalloz, R€p,, Obligations, No.
2449; Suppl., Obligations. No. 1012; Alexandresco, VI, p. 668).

106. Pentru
prin schimbare
sar ca
prindă

obligaţia

obligaţia
ceva mai

ca să existe
novaţiune
de debitor, nu este nece-

noului debitor să cumult sau diferit decât

vechiului

debitor.

(Dalloz,

Râp.,

în caz

contrar

ar putea

să

se presupue

că
a înțeles să primească pe
_ noul debitor ca
coobligat. (Dalloz, Rep... Obligations,
No.
2452; Suppl,, Obligations, No.
1012; Alexandresco, VI, p. 666).
08. Intenţiunea creditorului
că a înțeles să consimiă. o novatiune
vedi conform dreptului comun, se va dozulta din o declaraţie expresă putând resau să se
pelucă din impreiurările
cauzei, (Dalloz,
ep.
lgations,
No, 2457; S
N
i-

gations,

No.

1012).

uppl,

Obli

(Dalloz,

R&p.

109. Tribunalele vor aprecia
în mod
Suveran
dacă creditorul a avut
inteniunea
să
consimiă
o novaţiune
prin

schimbare
Suppl.;

de

debitor,

Obligations,' No, 1012).

110. Plăţile făcute de terțul poprit în
prejudiciul! unei
popriri, nu-l fac să depersonal aj creditorului 'poiiu adue novaţia creanţei
cră-

vie debitorul
Britor.

şi

—

(Dalloz,

Râp.,

Aa

civil
Saisie-

111. Prin validarea popririi nu se operează o novaţiune de creanţă, cu toate
că hotărîrea de validare, face pe terțul
poprit să devie debitorul direct al creditorului popritor, care rămâne mai departe creditorul direct al debitorului poprit. (Dalloz, R€p., Obligations, No. 2459;
Suppl., Obligations, No. 1018).
,
112. Pentru existenţa novaţiunii prin
substituire de creditor, trebueşte ca creditorul să descarce pe, debitor cu condifiunea ca acesta să subscrie o nouă obligaţie faţă de alt creditor, căci dacă nu
există o nouă obligaţie şi o descărcare a
debitorului, ar fi numai o simplă cesiune
de creanţă. (Dalloz, R€p., Obligations, No.
2461, 2462; Suppl., Obligations, No. 1019,
1020: Planiol, TI, No. 540; Alexandresco,
VI, p. 668).

Consimţimântul

debitorului

esie

necesar la operarea novaţiunii prin substituire de creditor, căci dacă nu există
acest consimţimânt, operațiunea constitue
o_ cesiune de creanță sau o subrogație.
(Dalioz,
R€p.,
Obligations,
No.
246;
Suppl., Obligations, No. 1020; Planiol, II,
No. 540; Alexandresco, VI, p. 668, 669).
114. Pentru ca să existe consimţimântul debitorului nu este necesar să se întrebuințeze
termeni
sacramentali,
însă
consimţimântul său la novaţiune trebueşie să rezulte în mod neîndoios. (Demo-

lombe, XXVIII, No. 350; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 219 bis, II; Dal-

loz, R€p., Obligaţions, No, 2464; Suppl,
Sblizations, No. 1020; Laurent, XVIII, No.

115.

Obligations, No. 2451).
107. Pentru ca să existe novaţiune
prin
schimbare de debitor, trebueşte să
se constate în mod neîndoios intențiunea
creditorului de a descărca pe vechiul debitor,

popritor.

arrât, No. 401),

113.

VI,

,

105. Pentru

Codul

DESPRE

Penţru

existenţa

novaţiunii

prin

substituire de creditor nu este
necesar ca
noua obligație faţă de noul credito
r să
cuprindă ceya diferit de obligaţ
ia către
vechiul creditor.
(Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2463),
„116. Dacă iniţiativa emană
dela creditor se va presupune că există
mai degrabă o cesiune de creanţă decât
țiune, iar dacă emană dela debitoro novase va
presupne
că există o novaţiune. (Dalloz
,
Râp.. Obligations, No. 2461),

117.

Dacă

în

noua

obligaţie,

vechiul
creditor intervine
ca fidejusor,
această
'mprejurare va constitui un
indiciu că a
operat novaţiunea. (Dalloz,
R€p., Obligations, No. 2464).
118. Modurile de novațiune prevăzute
de lege nu se exclud unele prin
ci pot fi întrunite şi combinate întrealtele,
ele,
dună cum vor crede părţile contractante.
(Demolombe, XXVIII, No. 259; Mourlon,
II, No. 1400: Alexandresco, VI,
p. 670),

119. Caracterul şi efectele novaţiunii
vor fi determinate de legea părților, când
ele ; aparţin
aceleiaşi naţionalităţi,
dacă apartin la naționalități deosebi iar
te,
de legea

tractul.

136—

locului.

(Huc,

unde

VIII,

No.

sa încheiat

46;

con-

Despagnet,

Godul

civil

DESPRE

Art, 1129,

NOVAȚIUNE

prin faptul constituirii. de ipotecă drept
garanție prin substituirea cambiilor cu
avalul lor, Tribunalul respinge îincidentul; într'adevăr, în speță nu rezultă că
dătătorul 'de aval, reclamantul în acţiui:

Droit international, No. 313; Alexandresco, VI, p. 700, 701).
120. Noul creditor nu se va putea prevala de drepturile reale, privilegii şi ipoteci,
dacă
legea
situțiunii
bunurilor,
care. este de ordine publică şi interesează
creditul general. nu admite transmisiunea
drepturilor reale, care ar garânta creanța
novată.
(Despagnei,
Droit
interntional,

turile ce-i conferă fitilul cambial al căruia posesor se găsea prin plata ce a făcut-o creditorului. cambial, în virtutea că-

Jurisprudenţă,

obiectul acestei acţiuni; iar din tranzacţia încheiată nu rezuliă că sar fi operat
o novaţiune, transformându-se obligaţiu-

No. 513; Alexandresco, VI,

p. 701).

(Continuare dela 1924 până ia 1927).
1. Chestiunea de rezolvat este aceea de
a se şti dacă în cazul când corentistul
creditor
primeşte
pentru
valoarea
lui
dela corentistul debitor un
titlu cambial, prin faptul remiterii şi aceptării a-

cestei cambii

în locul soldului

datorit se

operă sau nu, novaţiunea creanţei. În comerţ, când debitorul plăteşte pe creditorul
său cu o cambie, nu înţelege să-i dea
numai o garanţie pentru creanța sa. ci
înțelege să-i dea un echivalent al acestei
datorii pe care prin urmare o stinge şi
aceasta este cu atât mai adevărat că fiind
plătită cambia, această plată îşi are efectul din ziua emisiunii cambiei, iar dacă
nu este plătită acea cambie, datoria con-

tinuă

de a exista, dar

nu

pentru

că are

de
cauză
soldul,
ci penirucă
are de
cauză cambia. (Trib. Ilfov, sec. II com.
sent. No. 1255 din 1 Oct, 1924 Jur. Gen.
1926,

No.

298),

2. Potrivit

art.

1128

din

fapte

din

codul

civil,

când „debitorul, contractează cu creditorul său o datorie nouă, ce se substitue
celei vechi, care este stinsă, se operează
o mnovaţiune. Această novaţiune poate să

rezulte

tacit

(Trib. Gorj, $. II, 149 din
Curier Jud, 4/19%96),
-

„8. Pârîtul

în acţiunea

şi

împrejurări.

28 Aprilie

cambială

incidentul
de inconpetință
reclamantul
neavând,
după

1995,

ridică

nea cambialăa înţelessă renunţe la drep-

reia i s'a

remis

titlul cambial: care face

nea comercială cambială într'o alta de
natură pur civilă, căci toate menţiunile
ei sunt stipulate în sconul de a stinge
procesul între creditoruil cambial şi Qebitorul cambial, iar nu pentru a stabili
convenţia dintre debitorul cambial şi dătătorul de aval; în ce priveşte transmisiunea obligaţiei cambiale. din partea creditorului cambial către _dătătorul de aval
nu era nevoie de tranzacţie şi nici de
participarea debitorului, căci transmisiunea rezultă din simpla remitere a cambiilor către posesorul lor în mâna dătătorului de aval, care este de plin drept subrogat în toate drepturile emitentului debitor fiind complectamente exonerat de
orice obligaţii
către
fostul
posesor
al
cambiilor, azi fiind în posesia dătătorului
de aval, reclamantul, care fusese garantate prin aval. (Trib. Prahova sec. II.
Ţurnalul No. 11801 din 21 Octomvrie 1935,
Jur. Gen. 1926, No. 805).
4. Deşi instantele de fond sunt suverane
apreciatoare
a împrejurărilor
de
fapt, totuşi, atunci când aceste. constatări au a conduce la o concluziune de
drept, dau naştere la un raport cenzurabil
de instanţa de casare, întocmai ca şi elaborarea unei concluziuni de drept, fără
temeiul vreunei constatări de fapt, ambele
ipoteze având a fi examinate din punciul
de vedere al exceșului de putere. :
Astfel, când tribunalul deduce din îm-

instanţei,
raporturile

prejurarea că Statul înlocueşte drepturile sale vamale în cecuri în loc de nu-

cambiale
sau comerciale, afacerea
urmând a se judeca după regulele dreptu-

acțiuni

merar, nu se poate sustine că a novat
creanța sa în contra debitorului exportator, atâta timp cât din nimic nu se poate
trage concluzia renunţării şi a voinței de

nu poate fi substituit decât în drepturile pe care le are creditorul ipotecar sau
în virtutea dreptului
său personal
de

vrie, 1925, Pand. Rom. 1926, II], 250).
5, O creanţă a unui creditor privilegiat, nu poafe fi novată printrun act de

dintre

părți

deschisă

a

calea unei

lui comun; pâritul în susținerea incidentului se baza pe faptul că reclamantul

terțiu

constitutor

de

ipotecă,

fiind

ope-

rată o novațiune obiectivă prin convenţia părților cari convin a schimba cauza

Art. 1129. —

a nova.

ipotecă,
şi

ştirea

(C. Apel

Craiova

care

s'a

făcut

lui.

(C.

Apel

159 din 19 Mai

Novaţiunea nu se operă decât
(Civ. 950 urm.,

Tect. fr. Art. 1272.
capables de eontraeter.

La novation ne peut s'operer
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fără

participarea

Bucureşti

î026, Curier

capabile de a contractă.
—

S. ]. 5 Decem-

S.

III,

Jud. 42/1926).

între persoane

1128; Civ. Fr.

1272),

qwentre

.

personnes

Art. 1129

DESPRE
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tiunea

(a doctrină;
Indivizibilitate
Interzas 2,
invocare 21,
Ipotecă 6.

Condiţiune 13.
Consiliu judiciar 7,
Contract aleator 13.
Contractare 1 urm.
Creditor 3, 10, 13, 22.
Creditor sohdar 10,
Cuasi-uzutruct 16,
Debitor 17—20,:22,
Dispoziţie 3.
Donaţiune 19,
Dotă 12, 14, 15,
Faliment 18,
Femee măritată 2, 7, 12,
Fidejusiune 6.
Garanţie 6.

Minor 2,
Minor emancipat 7,
Novaţiune 1 urm.
Nulitate 13, 21,
Plată 1.
Prejudiciu 1V, 11, 20.
Proprietate nudă 16.
Rentă 16.

20.

Mandat 8, 9,

i Renunţare 3, 6.
Resciziune

13,

Rezerve 22,
„_
Separaţie de bunuri 7.
Societate 11.
Tutor

4, 5, 6,

Uzufruct 16.

Doctrină.
1. Nu pot consimţi o novaţiune decât
acei cari pot primi valabil o plată deoarece novațiunea echivalează cu o plată,
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 2583).
2. Astfel, minorii, interzişii şi femeile
măritate, în anumite cazuri, nu pot consimţi o novațiune. (Dalloz, Re&p., Obligations, No. 2385),

3. Potrivit dispoziţiunilor art, 1272 e,
civ. fr. (1129 c, civ. rom.) pentru a con-

simți o novaţiune se cere capacitatea de a
contracta, ]n_ceea ce priveşte pe creditor,
capacitatea de a contracta în sensul
prevăzut de acest articol, este capacitatea
de a dispune de creanța sa, adică de
a
renunța la prima obligaţie şi de a accepta
cea de a doua obligaţiune. (Demolombe,
XĂVIII, No, 263; Demante et Colmet
de
Santerre,
V, No. 220
bis,
I:; Laurent,
„XVIII, No. 256: Huse, VIII, No. 107;
Plaist, II, No. 546: Alexandresco,
VI,
p.
75).
:

4. Tutorul, după o părere, poate consimți o novaţiune în numele minoru
lui,
fără autorizaţia consiliului de familie,
deoarece el poate primi ce se datoreşte
minorului şi de a întrebuinia sumele
primite. (Valeite, Cours de code civ. Î,
Demolombe, XXIII, No. 263; Larom p. 574;
biere,
Obligations,
Art.
1272,
No.
4;
Dalloz,
Rep., Obliga

sations, No.

tions, No. 2583; Suppl., Obli960: Huc, VIII. No. 107).

„După
a doua
părere,
tutorul nu
poate consimţi o novaţiune în
numele minorului,
deoarece
novaţiunea
o adevărată înstrăinare. (Laure constitue
nt, XVIII,
No. 256; Alexandresco, VI,
p. 676).
6. După a treia părere, tutoru
consimți o novațiune în numele l poate
minorului, afară de cazul când prin
novaţiune
se renunţă la garanţii cum
ar fi o fideJuslune sau o ipotecă prevă
zută la vechea creanţă şi care nu figure
ază la noua
creantă. (Aubry et Rau, ed.
text şi. notele 20, 21 p. 214, 4-a, IV, $ 524,
215),

7. Femeile

separate

de

creanţelor

primească.

Acceptare 3, 22.
Anulare 13, 21,
Asociaţie 11,
Bărbat 14, 15.

Capacitate 1 urm.

Codul civi

NOVAȚIUNE

emancipaţi şi cei puşi sub bunuri, minorii
consiliu judiciar, pot consimţi în
mod valabil nova-

(Dailoz,

a

căror

R&p.,

plată

poi

so

Obligations, No.

2584).

8. Mandatarul
cu
procura
generală
poate consimți valabil novaijiunea crean.
ţelor a căror plată o poate primi. (Pothier,
Obligations, . II,
No.
5%;
Demolombe,
XXVILI, No. 266; Larombiere, Obligations,
Art. 1272, No. 4; Dalloz, Rep.,
Obligations, No, 25385; Alexandresco, VI, p. 676
!
677).
9. Mandatarul cu procură de a primi

numai

plata

dela

debitor

nu

poate

face

novaţie,
deoarece
mandatul
e limitat.
(Pothier, Obligations, II, No. 592; Demolombe, XXVIII, No. 26%; Larombitre,
Obligaiions, Art. 1272, No. 4; Alexandresco,
VI, p. 676, 677).
10. Novaţiunea consimţită de
un creditor solidar nu poate dăuna celor
lalţi ereditori solidari.
(Pothier, Obligations, II,
No. 591; Demolombe,
XXVIII,
No. 264;
Larombiăre,
Obligations,
Art.
1272, No.
4; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 394, text
Şi nota 22, p, 215: Dalloz,.
R&p., Obligalions, No. 2388; Suppl., Oblig
ations, No.
960; Laurent, XVIII, No. 256;
Huc, VIII,
No. 107; Alexandresco, VI,
p, 675).

11. Novaţiunea

consimțită

de unul din
asociaţi, nu poate dăuna
celorlalți asociați, afară de cazul când
e] are puteri să
angațeze
societatea prin
semnătura sa,
(Dalloz, Râp,, Obligations,
No. 2388).
12, Femeea măritată sub regimul
dotal, nu poate consimţi o novaţiune,
chiar
autorizată de soțul său, dacă aceas
vațiune ar avea de efect să angaj tă noeze sau
să înstrăineze bunurile sale dotal
e. (Dal.
loz, R€p., Suppl, Obligations,
No, 961).
13. Pentru

ca

creditorul

să

novez

e o
obligaţie pură şi simplă în
o obligaţie
condiţională, sau o obligatie
anulabilă sau
rescindabilă, trebueşte să
aibă
tea de a face contracte aleato capacitarii. (Huc,

VIII,

No.

107),

14. Bărbatul

poate

noua

creantele

do-

tale ale femeiei, pe răspunderea sa,
deoarece
câteodată
novaţiunea
constitue
singurul mijloc de a se irage foloase
din
o creanță dubioasă. (Pothier, Obligation
s,
TI, No. 59%; Larombiăre, Obligations,
Art,
1272, No. 4; Alexandresco, VI, p.
676).
15. După rigoarea principiilor însă,
ar
trebui să se decidă că bărbatul,
în calitatea sa de administrator al averi
i dotale, nu poate să noveze crean
țele dotale decât atunci când ele, potri
vit
zitiunilor art, 1551 ce. civ. fr. (1245 e.dispociv.
rom.) constau din obiecte determinate prețuite, care au' devenit proprietatea
lui.
(Alexandresco. VI, p, 675).

16. Uzutructuarul

unei rente
tiune fără

oarece

are

unei

creanţe

sau

nu are dreptul să facă novavoia nudului proprietar,
de-

drepiul

numai

de

folosinţă

şi
administraţie iar nu de înstrăinare,
drept
pe care îl are numai în caz de Quasi
-uzufruct. (Demolombe, X, No, 521;
Aubry eţ

„Codul civil

DESPRE

Rau, Îl, $ 230, p. 494; Laurent, VI, No. 414;
Alexandresco, VI, p. 676).
17. Pentru ca debitorul să poată consimți o novaţiune, trebueşie să fie capabi] de a se obliga, deoarece contractează
o nouă obligațiune. (Demolombe, XXVIII.
No. 265; Laurent, XVIII, No. 257; Planiol,
II, No. 546; Alexandresco, VI. p. 677).
18. Comerciantul declarat în stare de
faliment, nu poate să se oblige prin novaţiune. în urma încetării plăţilor. (Alexandresco, VI, p. 677, nota 5).
19. In cazul unei novaţiuni prin sehimbare de debitor. trebueşte ca vechiul debitor să aibă capacitatea de a primi o liberalitate dela noul debitor. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV $ 324, p. 215).
20. Debitorul unei obligaţiuni indivizibile nu poate ca prin novaţiunea ce o

Art, 1130

NOVAȚIUNE

face singur să dăuneze codebitorii săi.
:
(Alexandresco, VI, p. 675).
2]. In cazul când un incapabil consimte o novațiune, numai el are dreptul
a se prevala de incapacitate, iar până
efectele
atunci, novaţiunea îşi produce
sale. (Duranton, XII, No. 279; Larombiere,
Obligations, Art. 1272, No, 2; Demante et
Colmet de Santerre, V. No. 220 bis, II:
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 524, p. 245;
Laurent, XVIII, No. 258; Alexandresco,
|
VI, p. 677).

pe

a acceptat

ce

după

22. Creditorul

noul debitor nu mai poate invoca incapacitatea lui ca formând un obstacol la
novaţiunea care a operat, afară de cazul
rezerve exprese. (Dailoz,
a făcut
când
Rep., Obligations, No. 2458).

Art. 1130. — Novaţiunea nu se presumă. Voința de a o face
trebue să rezulte evident din act. (Civ. 1113, 1128, 1132 urm., 1167,
1180,

1197,

1203;

L.

Timbr.33

Fr.

$ 1; Civ.

1273).

Teat. fr. Art. 1273. — La novation ne se pr6sume
volont& de 'opârer resulte clairement de Lacte.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Apreciere

suverană

Comercială

materie

13, 14,
-Cambie 5.
-Creditor 3,
Curte

de casaţie

Debitor 1.

12,
11.

Marturi

9.

Novaţiune 1 urm.
Plată 5, 6.
Prezumare

1,

Prezumpţiuni

13,

Privilegiu

9, 10, 11.

5.

Probă 2, 3, 7—11.

Dovadă 2, 3, 7-11.
Efecte de comerţ 3,
„Inceput de dovadă scrisă
10.

Intenţiune 1—4. 8, 14.

Recurs 13,
Renunţare î.
Rezerve 5.
Termen 6.

Vânzare 5.

1. Novaţiunea nu se poate prezuma, de
oarece aduce din partea debitorului renunţarea
la beneficiul
vechei
obligaiuni; intențiunea de a nova trebueşte să
rezulte în mod, neîndoios din convenţiu-

ne.

(Planiol,

II,

No.

544;

Alexandresco,

VI,

p. 677).
2, Intenţiunea părţilor de a face o novaţiune nu este supusă unui mod parti“cular de probă. (Demolombe, XXVIII, No.
267: Larombiere, Obligations, Art. 1273,
No. 1; Demante et Colmei de Santerre,
V, No. 221; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 524, text şi nota 27, p. 217: Dalloz, Rp.
Suppl..
Obligations,
No.
964;
Laurent,
XVIII, No. 259; Huc, VIII, No. 108; Pla-:
Rio. II, No. 543; Alexandresco,
IV, p.
£

.

il faut

que la

Art. 1275, No. 1; Mourlon, Il, No. 1404:
Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 324, text şi
nota 28, p. 217; Dalloz, Rp. Obligations,
No. 2392; Suppl., Obligations, No. 964,
1041; Laurent, XVIII, No. 260; Huc, VIII,
No. 108; Planiol, II, No. 544; Alexandresco, VI, p. 678, nota 2, 679).
4. Intenţiunea de a nova, în lipsă de
termeni
formali, va putea
rezulta din
schimbările aduse vechii obligaţiuni, prin
noua obligaţie. (Dalloz, Râp., Obligations,
"No. 2595; Suppl., Obligaiions, No. 964).

5. Primirea

Doctrină,

point;

de

către

creditor,

chiar

fără rezervă, a unor efecte negociabile
subscrise pentru o datorie anterioară, nu
constitue o novaţiune, ci numai un mod
de plată. Astfel, dacă cumpărătorul unui
imobil, subserie nişte bilete la ordinul vânzătorului, în loc. de prețul vânzării, nu:
există novaţiune şi privilegiul vânzăto-

rului

va

subsista.

(Demolombe,

XXVII,

No.
297;
Larombitre,
Obligations
Art.
1975, No. 8; Troplong, Privileges et hypotheques, ÎI, No. 199 bis: Aubry et Rau, IV,
$ 524, p. 218; Laurent, XVIII, No. 283;
Huc, VIII. No. 115; Alexandresco, VI, p.
678; Contra: Duranton, XII, No. 287).
6. De asemenea, simpla prelungire
a
termenului de plată, nu constitue novațiunea obligaţiunii. (Demolombe, XXYVIII,
No. 110; Alexandresco, VI, p. 680).
prin
7. Acel care se pretinde liberat
novaţiune va trebui să facă dovada ei.

(Demolombe.

XXVII,

No. 268;

Huc,

VIII,

3. Intenţiunea de a nova nu trebueşte
-exprimată prin cuvântul: „novaţiune“ sau
în termeni formali, ci este deajuns dacă
voinţa de a nova este sigură şi dovedită

No. 110; Alexandresco, VI p. 608).
8. Actul novator nu este necesar să fie
făcut în scris, ci intenţiunea de a nova

XXVIII,

Sovadă,

în mod. neîndoios, neechivoc.

No. 269; Larombiere.

(Demolombe,

Obligations,

oate

— 139—

fi stabilită
în

prin

diversele

toate

cazuri

modurile

unde

sunt

de

ad-

Art.

1131-1132

mise

de

lege.

DESPRE

(Dalloz,

Râp.,

Obligations,

No. 2500; Suppl, Obligations, No.
lexandresco,
VI, p. 67, 679).
9. Astfel novaţiunea va puiea
dită prin martori sau prezumpţiuni,

sura

în care aceste

dovezi

NOVAȚIUNE

sunt

|

prezumpțiuni

Alexandresco,

fi doveîn mă-

precia

VI, p. 679).

ei poate fi fondată pe prezumpțiuni grave şi precise, dacă sunt
întov
şite de un început de dovadă scrisă ără. (De-

art.

fi
1555

dovedită, potrivit dispoziţiunilor
ce. civ. fr. (1205 e. eiv. rom.), prin

Art.

şi concordant

în

mod suveran dacă a existat din
partea părților contractante voinț
nova. (Duranton, XII, No. 284: Dallo a de a
Rep.,
Obligations, No. 2502; Suppl., Obligz,ation
s,
No. 1045).
13. După altă părere, Curtea de casaț
ie
va avea dreptul să cerceteze dacă
în faptele suveran
constatate de tribunale, se întâlnese caracterele legale ale novaţiunii
(Demolombe, XXVIII, No. 271; Aubry .
et
Rau, ed.

10. De asemenea, nu este nevoie ca novațiunea să rezulte dintr'un act expre
s, ci
existenţa

molombe, XXVIII, No. 270; Larombiăre
bligations, Art. 1273, No. t; Aubry et , ORau,
ed. 4-a, IV, $ 504, text şi nota
20, p.
Laurent, XVIII, No. ai; Huc, VIII, 217;
No.
110; Planiol, II, No. 544; Alexandres
co, VI,
p. 679).
1]. În materie comercială, novaţiunea
poate

grave, precise

civil

e.
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
104;
Laurent, XVIII, No. 262; AlexandresNo.
co, VI,
p. 670, 680).
12. Tribunalele, după o părere, vor
a-

1041; A-

admise de
dreptul comun. (Demolombe, XĂVI
II, No.
270; Larombitre, Obligations, Art. 1273,
1; Aubry et Rau, IV, $ 524, text No.
şi
nota 29, p, 217; Dalloz, Râp.
ations,
No. 2500; Suppl, Obligations, No.Oblig
964; Laurent, XVIII, Ne 260, 261; Huc, VIII,
No.
110;

Codul

4-a, IV, $ 324, text şi nota 45,
p.
521; Dalloz, Râp., Obligations,
No.
2504;
Suppl,,
Obligations,
NS
1045;
Laurent,
_

_X III, No. 263; Huc, VIII,
lexandresco, VI, p. 680).
14.

Tribunalele

No.

vor avea dreptul

110;

A-

să

constate faptele şi să arate că din ele
rezul
de a opera noyaţiunea. (Aubry tă
et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 324, text şi nota
221; Dalloz, Rep., Suppl., Obligation 44, p.
s, No,

voința
1045;

Alexandresco,

VI,

p. 680). -

1131.— Novaţiune

a prin substitui
să se opere fără concursul primului rea unui nou debitor,
debitor. (Civ. 1093, 1128;
Civ. Fr. 1274).

poate

Teai. fr. Art. 1274. — La nova
tion par la substitution d'un
biteur, peut s'opârer sans le eonc
ours du premier dâbiteur.
Doctrină,
N
a
,
1. Potrivit dispoziţiunilor art.
fr. 4 (1131 ce. civ. rom), novațiun 1274 c. civ.
ea prin sub.
L
:
stitui

rea unui nou debitor, poate
să opereze

nouveau dâ-

fără concursul primului debit
liberat. Această dispozițiune or, care este
este consecința
principiului
admis în mate
(Dalloz, Râp., Su pl., Oblig rie de plată.
ations, No. 1011;
Alexandresco,

vP

p. 667).

Art, 1182. — Delegaţiunea,
prin care un debitor dă credit
orului
un alt debitor ce se obligă căt
re dânsul
ă
creditorul n'a declarat expres
că descarcă pe debitoruce
darea unea. (Civ. 1130
l a fă

, 1133
urm. 1393, 1744, 1831; Civ.
Fr.
1275).
Tezi. Jr. Art. 1275. — La del6
ereancier un autre dâbiteur qui s'obl gation par laquelle un dâbiteur donne au
novation, si le erâancier n'a, expr ige envers le eranecier, n'opâre point de
essement dâclar6 qu'il entendait
dâcharger son
d6biteur qui a fait la dâl&gation.
CONSTANTINESCU

Bibliografie (continuare).
Jac. N., Despre

ipoteci, p. 274, 275,
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Delegaţiune

(a doctrină)

Acceptare 8, 9,
Acceptare expresă 8,
Acceptare

tacită 3,

Act autentic 9, 10.
Cesiune 21, 30.

Concomitenţă 7.
Condi

ţiune
2,
Consimţimânt 4—7, 25,

Delegant

3; 4—7, 12,16,17,

Delegat 2, 4—7,'10, 12:
Delegatar 2, 4, 5,7, 10,
12, 16, 17.
Deiegaţiune 1 urm,
Deleg. imperfectă 3, 24-29.

—

perfectă 3,16,

20, 21, 22.
Descărcare expre
Deosebire 20, 31. să 17, 26,
Donaţiune 15.

Dare în plată 30, 31.
Definiţie 1.

Exigibilitate

23,

Facultate 28,
Fidejusiune 29,

Insolvabilitate 21.

Intenţiune 8, 17, 18, 19,29.
Ipotecă 20,

140—

| Mandat 16,
Notificare 10.

Novaţiune 3, 12, 16, 17,20,
22, 31.
Prezumpțiuni 19.

Revocare

5, 6.

Simultaneitate 7.
Stingeze 12, 13,

Termen 23,

| Termeni sacramentali
i Terţi 10, 11, 14, 15,

17.

ă

-

Codul

civil

DESPRE

şi nota 41, p. 220; Dalloz, Rep., Obligations,

1. Delegaţiunea este actul prin care un
debitor, pentru achitarea obligaţiunii sale,
indică creditorului sau unei persoane indicată de creditor, o terță persoană, care
se
obligă
în locul
său.
(Demolombe,
XXVIII, No. 308; Larombiere, Obligations,

1975,

No.

1; Demanite

et Colmet

Dalloz, R€p., Obligations, No. 2467; u Suppl.,
Obligations, No. 1024; Laurent, XVIII, No:
511; Huc, VIII, No. 117; Planiol, II, No.
551; Alexandresco, VI, p. 692).
2, Delegaţia presupune, cel puţin, concursul a irei persoane: delegantul, adică
vechiul debitor, care propune creditorului
un alt debitor în locul lui, delegatarul, adică creditorul care acceptă delegaţia şi
delegatul care se obligă şi devine debitorul direct al creditorului. (Dalloz, R&p.
Obligations, No. 2470; Alexandresco, VI,
p. 692).
3, Delegaţiunea este perfectă sau imperfectă, după cum creditorul descarcă sau
nu pe vechiul debitor de obligaţia sa; numai delegaţiunea perfectă aduce novaţiunea
a

(Dalloz,

2470;

Râp..

Obligations,

Alexandresco,

VI,

p.

694,

No.

69%,

99).

4. Pentru valabilitatea delegaţiunii, trebueşie să existe consimţimântul celor trei.
persoane interesate. (Duranton,
XII, No.

519; Demolombe, XXVIII, No. 508; Larombi&re, Obligations, Art. 1275, No. 1; Mass€

et Verg€ sur Zachariae, III, $ 566, nota 10
R: 446; Demante et Colmei de Santerre, V,

No. 225 bis, I; Aubry
$ 524, B

et Rau,

ed. 4-a, IV,

212; Dalloz, Rep., Obligations, No.

2470; Suppl.,' Obligations,

No.

1025;

Lau-

reni, XVIII, No. 312, 513; Huc, VIII, No.
118; Alexandresco, VI, p. 693).
5. Delegaţia este definitivă, când
cele
trei persoane au consimţit; până la consimţirea lor împreună, cei ce au consimţit
deja pot să-şi revoace consimţimântul. (Lavombitre, Obligations, Art. 1275, No. 3;
Dalloz, R&p., Obligations, No. 2472; Suppl.,
Obligations, No. 1025; Laurent, XVIII, No.
514; Huc, VIII, No. 118; Alexandresco, VI,
p. 693).

6. Cu toate acestea, voința delegantului

au

este suficientă pentru

a opera

revoca-

rea dacă delegatul are interes, ci este ne-

cesar şi consimțimântul acestuia. (Larombiere, Obligations, Art, 1275, No. 2; Dalloz, R€p., Obligations, No. 2472; Laurent,

XVIII,
7.

poate

No. 344),

Consimţimântul

odată.
No. 2;
Suppl.,
XVIII,
dresco,

fi dat

pe rând,

celor

iar nu

irei

persoane

numaidecâi

(Larombiere, Obligations, Art. 1275,
Dalloz, Rep., Oblhgations, No. 2472;
Obligations,
No.
1028;
Laurent,
No. 514; Huc, VIII, No. 118; AlexanVI, p. 693).

8. Acceptarea delegaţiei nu trehuește făcută prin o declaraţie expresă, ci poate fi

şi tacită

şi să

se deducă

No. 2475, 2476; Suppl., Obligations, No.
1029; Laurent, XVIII, No. 3415; Huc, VIII,
No. 118; Alexandresco, VI, p. 694; Comp.
Contra: Mourlon, II, No. 1418).
9, Accepiarea delegaţiei nu trebueşte să

fie

de

Sanierre, V, No. 225 bis, I[; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 524, text şi nota 6, B 211;

obligaţiei.

1132

faptelor cauzei. (Demolombe, XXVIII, No.
312; Aubry et Bau. ed. 4-a, IV, $ 324, text

Doctrină,

Art.

Art,

NOVAȚIUNE

din interpretarea

cuprinsă

întrun

act

autentic

special.

(Dalloz, R&p., Obligations, No. 2476;

-

Obligaiions, No. 1050).
10. Delegaţia faţă de terţi, după

Suppl.,

o pă-

rere, pentru a fi valabilă, trebueşte făcută
prin act autentic, sau cel puţin să fie notificată potrivit dispozitiunilor art. 1690
ec. civ. îr. (1595 ce. civ. rom.), delegatului,
la cererea delegatarului. (Touliier, VIII, No.
288; Larombitre, Obligations, Art. 1276, No.
4; Dalloz, R€p.. Obligations, No. 2478, 2479;
Suppl., Obligations, No. 1031; Comp.: Aubry et Rau, IV, $ 359 bis, texi și nota 27,
p. 432; Alexandresco, VI, p. 698, 699).

11. După altă părere, delegaţiunea este
opozabilă terţilor, fără nicio formă particulară. (Demolombe, XXVIII, No. 329; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2480; Suppl. O-

bligations, No. 1032; Laurent, XVI, No.
316: Huc, VIII, No. 118; Alexandresco, VI,
p._699).
12, În „unele cazuri, delegaţia aduce o
novaţiune dublă şi anume: aduce stingerea

obligaţiei delegantului către delegatar şi o-

bligaţia delegatului către delegant, dacă
este debitorul acestuia. (Larombiere, Obligations, Art. 1275, No. 7; Demwante et Colmet de Santerre, V, No. 223 bis, V; Dalloz,
R&p., Obligations, No. 2469, 2532; Laurent,

XVIII, No. 319).

13, In unele cazuri, delegaţia poate aduce stingerea a trei obligaţiuni, în acelaş
timp. (Dalloz, Rep.. Obligations, No 2532).
14, Pentru valabilitaiea
delegaţiei, nu
este necesar' ca debitorul
să delege
totdeauna pe propriul său debitor, pentru a
se libera de obligaţia sa, prin intermediul
acestuia, care se va libera de asemenea în
acelaş timp, ci debitorul poate delega și

pe altă persoană. (Larombicre, Obligations,
Art. 1275, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 324, text şi nota 7, p. 212; Dalloz, Rp,
Ohligations, No. 2469; Laurent, XVIII,
No.
514).

15. Astfel,

debitorul poate

delega

pe o

persoană care voeşie să-i facă o liberalitate sau să-i deschidă un credit, însă în
acest din urmă caz, delegantul va avea de
creditor
pe delegat în loc de delegatar.

(Dalloz,

Râp., Obligations,

No.

2469).

-

16. Pentru
existența
unei
delegaţiuni
perfecte, care operează
novaţiunea, . trebueşte ca creditorul delegatar să * descarce
de obligaţie pe delegant, vechiul său debitor, căci în caz contrar, actul va constitui

numai unui mandat de a plăti, creditorul
păstrându-şi recursul său contra debitorului. (Demolombe, XXVIII, No. 509; Larom-

piere, Obligations, Art. 1275, No. 5; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 225 bis, III;
Aubry et Rau, ed. 4-a, [V, $ 524, text şi nota
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40, p. 219; Dalloz, Rp. Obligations, No.
2482; Suppl., Obligaiions, No. 1034; Laurent, XVIII, No. 317; Huc, VIII, No. 118;
Alexandresco, VI, p. 694, 699, 700).

17. Pentru

22.

ca delegaţia să aducă nova-

2490).

23.

26.

(Dalloz.

mântul

vechiului

la delegaţie

putea

Alexandresco,

delegaţie

vechiul

este

necesar

şi la novaţie;

debitor

2]. Delegaţia

cesiune,

perfectă
la

Art.

făcut

debitorul

1

obligaţia delegantului în un fel
de fidejusiune, creditorul nu va putea
cere plata dela
delegant decât dacă nu a
plătit delegatul.
(Demolombe, XĂ VIII, No. 511;
Demante et
Colmet de Santerre, V,
No. 224 bis, 1;
Dalloz, R&p.. Suppl., Obligation
s, No. 1054;
* Laurent, XVIII, N 0. 521:
Huc, VIII, No.
122; Alexandresco,
VI,
0. Darea în plată
care debitorul unei: alte
ditorului său, constitue

se deosebeşte

138. —

Creditorul,

delegaţiunea,

delegat devine

r'are

VI, p. 700).

însă, din termenii

sau din împrejurările cauzei coniractului
, rezultă că
părţile au avut intenţiunea
de a transforma

prima

Slune este
consimţimântul - ceeniului şi cesionarului;
este. şi în ceea ce priveş o altă deosebire
insolvabilitate. (Dalloz, te răspunderea de
Rep., Obligations,
.
:
Larombiăre,
Art
1276, No. 3; Alexandresev, Obligations.

VI, p. 699, 700).

Alexandresco,

29. Dacă

de
este
necesar
delegatului, pe când la cedeajuns

deoarece

consimtimântul

s'a

556;

5) La

4) La novaţiune, hipotecile
nu trec asupra capului noulu
i debitor deoarece datoria vechiului
debitor e stinsă,
pe când la delegaţie nu
se
lucru, dacă delegaţia poart întâmplă acelaş
ă asupra creanței delegantului asupra deleg
atului. (Dalloz,
€p.. Obligations, No, 2450;
Planiol,
II,
No. 555).

nu

dela delegat. (Demolombe, XXVII],
No. _ 341; Mourlon, II, No. 1420;
Demante
et Colmet de Santerre, V, No.
Dalloz, R&p., Suppl., Obligation 224 bis, I;
Laurent, XV. No: 521; Planis No. 1054;
ol, II, No.

ru-

decât dacă o declară expresnu e descărcat
când la novaţiune, vechiul creditorul, pe
debitor nu
mai e obligat;

creditorul

28. In cazul unej delegaţii
imperfecte,
când delegantul a fost descărcat
de delegatar, acesta din urmă are
a cere plata, la alegerea sa, facultatea de
fie dela delegant, fie

debit

debitor

când

ă

de obligaţia sa pe debitor.

convenţia . veche decât în ceea
plata. (Dalloz, R&p., Obligation ce priveşte
s, No. 2468;

de ea în următoarele

nu

Râp,,

Obligations, No. 2468; AVI, p. 699).
27. In cazul delegației imperfecte, veche
a
datorie subsistă, deoarece nu sa
modificat

orul prezintă
pe delegat, pe-când la novaţiune,
noul deitor se prezintă el însuşi; 2)
Consimţi-

mai

De asemenea,

lexandresco,

cărcarea vechiului debitor, dininduce desprezumpțiuni scoase din înscrisurile credi
torului.
(Dalloz,
Rep...
Suppl,
Obligations,
No,
1056),
20. Delegaţiunea periectă se
aseamănă
cu novaţiunea prin schimbare
de debitor
delegaţie,

Delegaţia poate fi aplicată la

descărcat expres

că acceptă pe delegat ca singu
r debitor,
arată voinţa sa de a descărca
pe vechiul
debitor. (Dalloz, Rep... Obligation
s, No.
2485).

1) La

novaţ

24. Delegaţia imperfectă este aceea
căreia îi lipseşte unul din eleme
ntele sale
constitutive. (Demolombe, XXVIII,
No. 340,
511; Larombiăre,
Obligations,
1275,
No. 8; Dalloz, Rep, Obligations, Art.
No, 2468;
Laurent, XVIII, No. 321; Huc,
122; Planiol, II, No. 554, 558 urm.; VIII, No.
Alexandresco, VI, p. 699).
25, Astfel este când delegantul,
delegatul şi delegatarul, nu au consi
mţit toţi la
delegaţie. (Dalloz, R&. Obligation
s, No.
2468; Alexandresco, VI, p. 699).

Rau, ed. 4-a, IV, $ 324, textşi
42, p.
220; Dalloz, Râp., Obligations, nota
No. 2485;
Suppl.,
Obligations,
No.
1056;
Laurent,
XVIII, No. 517; Huc, VIII, No. 119;
Planiol. II, No. 555; Alexandresco,
VI, p. 694).
18. Declaraţia în act a delegataru
lui

punctie:

cu

gations, No. 2491).

, XXVIII, No. 513; Larombiăre,

însă se deosebeşte

perfectă

creanțele cu termen sau neajunse la
scade
ca și la cele exigibile. ( alloz, Râp., uţă,
Obli-

Oblisations, Art. 1275, No. 6; Demante
met de Santerre, V, No. 253 bis, IV; ei ColAubry
et

vor

Delegaţiunea

civil

poate fi supusă unei condițiuni suspe iane
şi dacă condiţia se îndeplineşte, delegnsive
nu e liberat. (Larombitre, Obligsatio antul
ns,
a
No. 9; Dalloz, Rp., Obligations, Arl,
No.

țiunea, trebueşie ca descărcarea de
obligaţie pe care o dă creditorul delegatar
delegantului, să fie expresă. Această
cerinţă.
este prevăzzută în mod formal de
art.
c. civ. fr. (1152 ce. civ. rom.). Pentr 1275
declaraţia de descărcare să fie expre u ca
să, nu
este necesar a se întrebuința terme
ni sacramentali, ci trebueşte să fie forma
lă şi
din termenii întrebuințați să rezulte
în mod
neîndoios intențiunea delegatarului
ibeza pe primul său debitor. (Loultiei, de a
VII,
No. 29; Duranton, XII, No. 524;
Demolombe

19. Tiibunalele

_ Codul

p. 700).
a unei creanţe pe
creanţe o face cremai mult o cesiune

decâi o delegaţie.
(Dallo
Râp., Obligations, No. 2493; Suppl., z,
Obligations, No.
1057; Laurent, XVIII, No.
318).
„31. Darea în plată poate opera
o nova-

țiune prin substituirea unei
datorii,
alte datorii, dar nu ca delegația,
prin

unei

substituirea unui nou debitor vechiului
debitor.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 2494).

ce a descărcat

recurs

pe debitorul de

care

în contra acestui debitor, dac
ă

nesolvabil, afară de cazul
când prin act se
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delegatul este declarat fa lit sau
â
rezervăă expres acest drept, sau când
căzut în deconțitură :) în momentul delegațiunii. (Civ. 969, 1132,
par „qui

qui a dâcharge le d6biteur

Le eraneier

1276. —

Teat. fr. Art.

1276),

Fr.

Civ.

695 urm.;

C. com.

1397;

1392,

1149,

delâgu€
a 6t6 faite la delegation, n'a point de recours contre ce debiteur, si le
ou que
expresse,
reserve”
e
contienn
ne
devient insolvable, ă moins que lacte
moment
au
re
dăconfitu
en
tomb
ou
ouverte,
faillite
en
deja
fât
le dâlegut ne

de la dâl&gation.

INDEX

ALFABETIC

*

ua doctrină)

Anulare 4, 7.
Condițiune 21, 22.
15, 16,
unoştinţă
Desgirieă, a se vedea
„Insolvabilicuvântul:
tate“.

Delegaţiune 1 urm.
Delegaţiune

imperfectă

9,

Faliment
2 3.

13, 15, 17, 19, 20,

; Fraudă i 23,

ue
Garanţie 11, 19.
Insolvabilitate 11—17, 19,
_
20, 23,

Întenţiune 5.

| Invocare

>

2, 6, 8&

Delegaţiune perfectă 1U— | Nuvaţiune 10, 13, 19, 20,22.
Nulitate

13, 15—20,

4, 7.

Probă 7, 17,

Distrugerea titlului +

1. Prin delegaţiunea legal operată, delegatul devine debitorul exclusiv şi
personal
al creditorului delegatar. (Dailoz,
Rep., ONo.

No.

2553;

Suppl.,

Obligations,

1059).

2. Deoarece prin delegaţie, delegatul devine debitorul personal şi excluziv al creditorului delegatar, delegatul nu poate
opune

delegatarului

excepţiunile

le-ar fi avut contra delegantului.
R€p., Obligations, No. 2553;
“ gations, No. 1057, 1063).

pe

care

(Dalloz,

Suppl.,

Obli-

3, O altă consecinţă a delegaţiei este că

dacă delegatul s'a obligat, crezând pe nedrept că este debitorul delegantului, el nu
va putea invoca eroarea sa pentru a rezolvi
delegaţiunea, ci va avea recurs numai con-

tra delegantului. (Demolombe, XXVIII, No.
524, 525, 526; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
Ş 524, text şi nota 8, p. 312; Dalloz, Rp,
Obligations, No. 2555; Suppl., Obligations,
No. 1059).
4. Dacă

ulterior se stabilește

că delega-

tul nu datorește nimic delegantului, prin
efectul anulării subsequente a convenţiunii

în virtutea căreia el era debitor, în ceea ce
priveşte acţiunea în repetiţiune a lucrului

nedatorit contra creditorului care a primit
plata prin delegaţie, se va face o distincțiune

între cazul

când

creditorul

a conser-

vat şi cazul când a distrus titlul său de
creanță: în primul caz va fi loc la acţiunea
în repetiţiune, iar nu şi în cel de al doilea
caz. (Duranton, XII, No. 550; Larombiere,

Obligaiions, Art. 1275, No. 4; Dalloz, R6p..
Obligations, No. 2554; Suppl., Obligations,
1) Asupra „,deconfiturei' a se vedea

toate

excepţiunile

ce

le

avea

contra delegantului, când
delegantul se
credea prin eroare debitorul delegatarului

Doctrină.

bligations,

[ia de a face o liberalitate. (Laurent, XVIII,
o. 519; Huc, VIII, No. 120).
6. Delegatul va putea invoca contra delegatarului

_
Renunţare 15.
Repetiune 3, 4,5, +.
Rezerve 12, 15.
Riscuri 15,
| Stingere 19.

Donaţiune 5, 6.
Dovadă 7, 17.
Efecte 1—10.
Eroare 3—7.
Excepţiuni 2, 6, 8, 23.

No. 1059; Laurent, XVIII, No. 319; Huc,
VIII. No. 129).
5. Delegatul are însă, bine înţeles, în
asemenea caz, recurs centra delegantului,
fie că a fost eroare sau nu, în toate cazurile când se constată că nu era debitorul
deleganiului, afară dacă a lucrat cu inten-

sau când a voit să-i facă o liberalitate.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 2533; Suppl.,
Obligations, No. 1062),
!
7. Dacă delegatul dovedeşte că a consimții a se obliga faţă de delegatar în
credinţa greşită că el era debitorul delegantului, va putea cere anularea delegaţiei

şi să ceară repetirea plăţii făcută, delegatarul neputând invoca vreun drept opozabil delegatului. (Demolombe, XXVIII, No.

320; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No.
1062).
8. Delegatul va putea opune delegatarului excepţiunile pe care delegantul le
avea contra delegatarului, când el nu va
putea opune delegaiarului excepţiunile ce
le avea contra delegantului. (Dalloz, Rep.,

Obligations, No. 25533),
9, Soluţiunile

aplicațiunea
loz,

R€p.,

expuse

delegaţiunii

Suppl.,

mai

Obligations,

10. Delegaţiunea

sus îşi găsesc

imperfecte.

perfectă

No.

(Dal-

1060).

produce

ace-

leaşi efecte ca şi novațiunea, aşa încât delegatarul va avea de debitor numai pe dele-

gat, delegantul fiind liberat. (Dalloz, R6p.,
Obligations, No. 2526; Suppl., Obligations,
No. 1055; Alexandresco, VI, p. 695).
11. După operarea delegaţiunii perfecte,

dacă delegatul devine insolvabil,
dispoziţiunilor art. 1276 c. civ. fr.

potrivit
(1153 c.

civ. rom.), delegantul fiind liberat nu este
garant

faţă de

delegatar.

(Pothier, Obliga-

tions, IL, No. 604; Demolombe, XXVIII,
No. 515 urm.; Larombitre, Obligations, Art.
1276, No. 1; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 294 bis, IL; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, S 324, p. 221; Dalloz, Rep, Obligations, No. 2526; Suppl., Obligations, No.
1055; Laurent, XVIII, No. 320: Huc, VIII,
No.

121; Planiol, II, No. 556; Alexandresco.,

VI, p. 69).

nota de sub textul art. 1025 cod. civ.
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ed. 4a, IV, $ 524,
221; Dalloz,
Rep.. Obligations, No. 2526, p. 2527;
Suppl.,
Oblizationie No. 1056; Laurent, XVIII,
No.
520;
556;

Huc, VIII, No. 121; Planiol,
II, No.
Alexandresco, VI, p. 695,
6960).
Un alt caz când insolvabilitatea
delegatului privește pe delegant
este prevăzut
tot de art. 1176 c. civ. fr. (1155
e. civ. rom,),
cate dispune că delegatarul
are recurs co.
tra delegantului, în caz când
în
delegaţiei, delegatul era declara momentul
t falit sau
căzut în deconfitură. Pentru
dispoziţiune să-şi găsească aplicaţca această
iunea, treueşte ca în momentul când
devenit perfectă prin concur delegaţia a
sul tuturor
părților interesate şi a operaţ
novaţiunea,
debitorul delegat să fi fost
declarat în fa
liment sau căzut în deconfitură.
(Demolombe, XXVIII, No. 320;
Aub
et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 524, text
şi nota 50,
p. 221;
Dalloz,

Rep., Obligations, No.

Obligations, No. 1057; Laurent 2529; Spor.
, XVIII, No.
520; Huc, VIII, No. 121;
556; Alexandresco, VI, p. Planiol, II, No.
696).

cuvântul:

„deconfitură“ | care
este un neologism, trebueş
te să se în țeleagă
starea de insolvabilitate
notorie. ( Alexandresco, VI, p. 696).
Fentru ca delegatarul să„
şi poată
exercita recursul contra
bueşte ca creditor ul dele delegantului, tregata
r
să
nu îi cu.
noscut, în momen tul dele
gaţiei, falimentul
sau decon
i
dacă
IVe
rezerve

a renunţat

la

siderat că a luat asuvabilității şi nefăcând

recursul său. (Pothier,
Obligations, II, No. 604;
325; Demolombe, XXVI Duranton, XII, No
biăre, Obligations, Art,II, No. 521; Laromlon, II, No. 1419; Aubry1276, No. 1; Mouret Rau, ed. 4-a,
IV. $ 524, text şi nota
49, p. 221; Dalloz,
D»
gations, No. 2529; Supp
L., Oblg&ations, No. 1057; Laur
ent, XVIII, No. 320:
lexandresco,

„. Recursul

VI,

p.

696).

delegatarului

civil

XXVIII,

No.

322;

Dalloz, R€p,. Obligations, No.
xandresco, VI, p, 696, nota 4).

2529;

Ale-

art.

civ. în. (1155 ce. civ. rom.), cu toate 1276 c.
că după
facerea delegaţiunii perfecte, delega
ntul nu
răspunde de insolvabilitatea
delegatului,
totuşi creditorul delegațar are
tra delegantului, în cazul când recurs condelegatarul
a făcut rezerve exprese în această
(Pothier, Obligations, II, No. 604; privinţă,
Demolombe, XXVIII, No. 516; Laromb
iere, Obligations, Art. 1276, No, 1 ; Deman
te et Col
met de Santerre, V, No. 224
bis, I: Aubry
et Rau,

14. Prin

Codul

contra deleganiului are loc, indi
fere
mentul delegaţiei, dele nt dacă în mogantul a cunoscut
sau nu starea de
insolvabilitate a dele-

atului.

(Demolombe,

arombiere, Obligations, Ari. 1276, No. i;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 524, p. 221;
„ Dovada

că

în faliment sau

delegatul

era

în deconfitură

declarat

în momen-

tul delegaţiei, va trebui să fie făcută
de
creditorul delegatar. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 2559).

18. Dovada

că creditorul

delegatar

nu

cunoştea starea de insolvabilitate a delega
tului, nu poate fi pusă în sarcina sa,
afară
de cazul când insolvabilitatea delegatului
era notorie. (Dalloz, Râp., Obligations,
No.
2529).

19. În cele
două
cazuri
excepţionale
prevăzute de art. 1276 e. civ.
în. (155 c.
civ. rom-), după o părere, cre anţa principală fiind stinsă prin novaţiune, cu toate
accesoriile, nu mai reînvie şi delegatarul
are numai o acţiune în garanţie, o acţiune
recursorie
pentru a obţine dela delesant
ceea ce trebuia să obție dela delegatul
insolvabil sau falit. (Duranton, XII, No.
327;

Demolombe,

XXYVIII, No. 325; Larombiâre,

Obligations,

Art,

1276,

altă

părere,

No.

2;

Aubry

Rau, ed. 4-a, IV, $ 524, text şi noia 51, et
p.
221; Dalloz, Rep. Obligations, No.
2530);
Suppl., Obligations, No. 1058; Alexandresco,
VI,

p. 697).

20. După

în aceste

cazuri,

creanţa reînvie cu toate accesoriile
novațtunea fiind nimicită retroactiv, sale,
deoarece delegaţia nu aduce în intenţiunea
părților novaţiunea, decât sub condiţiunea
ca delegatul să fie solvabil la
scadenţă.
(Demante et Colmet de Santerre,
24 bis, II, III: Laurent, XVIII, No.YV, No.
121;
Planiol, II, No. 557).

21,

Delegaţia,

după

o părere,
poate fi
suspensivă,
legatul plăteşte. (Marcad€, Art. 1276;dacă deDalloz, Râp., Obligations, 2551).
22, Dipă altă părere, nu
novaţiune dacă liberaţiunea de oaie exista
itorului este
subordonată plăţii făcută de delegat.
(Dalfăcută

sub

loz, R€p.,

23. h;

condițiune

Obligations,

cele

două

No.

2531).

excepțiuni

de art. 1276 c. civ. fr. (1155 ce. prevăzute
civ. rom.),
se mai poate adăuga a treia
excepţiune,
aceea în care debitorul delegat
a
țat manopere frauduloase pentru întrebuina determina pe creditorul delegatar să
primească

un nou debitor, care deşi în momentul

delegaţiei este solvabil, însă
mai târziu va
ajunge insolvabil, din cauza
afacerilor periculoase în care se află angajat.
(Alexandresco,
VI, p. 69%, 697).

i ipotecile creanţei
tuită,

afară

celei

vechi

nu

de cazul când credito-

28, 1135 urm.,1153, 1800; C. Calimach,.,1814; Civ. Fr.
1278). :
Text. fr. Art. 127
Ne passent point ă celle 8. — Les privul ages et hypothăques de lancienne crance
qui lui est sub

at

express&ment

rEserves

stitute,

— 144—

4 moins

que

le ertancier

ne

les

Codul

civil

DESPRE

Art. 1134

NOVAŢIUNE

Bibliografie -(continuare).
SrninAN

s. IL, 149 din

Notă sub Trib. Gorj

PerRE,

autentic

17.

Novaţiune

1 urm.

Obiect 7, Ș, 9.

Concurenţă 12, 13.
Daune-interese 4, 8.

Privilegiu î urm.
Bang î,
Reînnoire 4, 5, 6,
Rezerve 1, 6, 9, 14—18.
Rezerve. exprese 16,
Simultaneitate 15.
Termeni
sacramentali 16.
Terţi 4, 11.

Dobânzi 3,

Efecte 10, 14, 13.
Evicţiune 7, 8.
Fidejusiune 19,
Inscripţie 12,
Ipotecă 1 urm,

Ipotecă legală 18,
Locaţiune 2.

Vânzare

2. .

Doctrină.

3

stingere produce aceleași efecte ca şi plata,

obligaţiunea novată dispărând cu toate accesoriile sale, iar drepturile creditorului-neputând să derive decât din noua datorie.
(Demolombe, XXVIII, No. 552, 535: Dalloz,

Rep., Obligations, No. 2508; Planiol. II, No.
548; Alexandresco, VI, p. 683, 684).

2. Astfel, prin novaţiune se pierd pentru vânzător sau locator, privilegiile ce le
au în această calitate. (Planiol, [[, No: 549).
. 3. De asemenea, dobânzile vechii creanţe
încetează de a mai curge și vor curge do-

bânzile nouei creanţe dacă ea este purtătoare de dobânzi. Aceasta se poate întâmpla

mai ales când o datorie comercială este
substituită prin o datorie civilă sau invers.
(Demolombe, XXVIII. No. 355; Dalloz, Rep.

Obligations, No. 2510: Laurent, XVIII. No.
332: Alexandresco, VI, p. 681).
4. În caz
de neexecutarea

obligaţiei

noui. vechea obligaţie nu poate reînvia
nici faţă de terţele persoane, nici în rapor-

turile reciproce dintre părţi, deoarece
în
acest caz creditorul poate cere executarea
obligaţiei noui, cu daune. (Demolombe,
XXVII, No. 534; Larombiere. Obligations,

1278, No. 5: Aubry

et Rau.

ed.

4-a,

IV. $ 324, text şi nota 47. p. 221; Dalloz,
Rp. Supol, Obligations, No. 1044; Alexandresco,
VI, p. 681).
|

însă

creditorul

G gh

No. 335; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 258 bis, III; Dalloz, Râp. Suppl,
Obligations, No. 1044).
7. Când novaţiunea se îndeplineşte prin
schimbare de obiect, dacă creditorul sufere
evicţiunea obiectului nou, fără culpa sa,
după o părere, promisiunea nouă nu poate
aduce novaţiunea, deoarece în intenţia păr-

ților, novaţiunea este subordonată unei dări

în plată valabilă. (Merlin, Repertoire, Subrogation, section 2, $ 4 No. 1; Troplong,
Hypotheques, No. 847 urm.; Pont, PriviDalloz,
1256;
lges et hypothăques, No.

Râp.,

“1, Potrivit dispoziţiunilor ari. 1278 e.
civ. Îv. (1154 c, civ. rom.), în caz de novațiune, privilegiile și ipotecile ereanţei celei
vechi, nu le are şi creanţa ce-i esie substituită, afară de cazul când creditorul le-a
rezervat expres, deoarece atunci când o
creanță este stinsă prin novaţiune, această

5. Dacă

4/1926.:

a prevăzut

că

No.

Obligations,

gations,

2512;

Mourlon,

1045;

No.

Suppl., Obli-

III,

1666).

No.

8. După altă părere, dominantă, în acest

caz, novaţiunea a operat şi dacă debitorul
noua obligaţie, creditorul
nu-şi execută
poate să ceară executarea prin justiţie, cel
de
forma
şi sub
puţin prin echivalent

(Toullier, VII, No. 301, 306

daune-interese.

urm.; Duranton, XII, No. 292; Demolombe,
XXVIII, No. 288 urm.; Larombiăre, Obligations, Art. 1278, No. 6; Grenier, Hypothăques, II. No. 501; Demante et Colmet

de Santerre,

IX, No. 161 bis, II; Aubry

et

48,

p.

Baudry

et

IV,

Rau,

ed. 4-a,

1045;

Laurent,

$ 324,

text şi noia

221; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No.

Loynes, Privileges

XVIII, N.

2251; Alexandresco,

325;

et hypothegues,

III, No.

VI, p. 682).

9, Potrivit dispozițiunilor art. 1278 c. civ.
poate, când
fr. (1154 e. civ. rom.), creditorul
novaţiunea se face prin schimbare de obieci, să rezerve pentru garantarea nouei
obligaţiuni, privilegiile şi potecile care garantau vechea obligaţiune şi în acesti caz,
aceste garanţii trec la noua obligaţie în
momentul când prima obligaţie se stinge.
(Demolombe, XX VIII, No. 342; Larombitre,

et

Obligations, Ari. 1278, No. 11; Demante
Colmet

de Santerre, V; No. 226 bis, I; Dal-

loz, R€p., Suppl., Obligations, No. 2514;
1046; Laurent,
Suppl., Oblisations, No.
XVIII, No. 529; Huc, VIII, No. 126; Pla-

niol, II, No.

550,

VI, p. 6853, 684).

3589,

3395;

Alexandresco,

10. Aceste garanţii rezervate îşi produc
efectul dela data obligaţiei vechi, iar nu
dela data obligație, care produce novațiunea. (Dalloz, R&p.. Obligations, No. 2545).
1]. Privilegiile şi ipotecile rezervate ne-

novaţiunease va opera numai dacă se
execută obligaţia nouă, în caz de neexecu-

putând păgubi terţilor, ele nu vor îi opozabile terţilor interesaţi, decât în rangul pe
care îl ocupau în raport cu vechea creanţă.
(Demolombe, XVI. No. 345; Larombiăre,
11; AlexanObligations, Art. 1278, No.
dresco, VI, p. 685).

et Colmet

mai mare decât vechea obligaţie, ipoteca
nu se transmite decât până la concurența
valorii primei obligaţii şi în virtutea unei
noui inseripţiuni. (Pothier, Obligations, II,
No. 599; Demolombe, XXVIII, No. 345; La-

tare, obligația veche va reînvia în raporturile reciproce dintre părţi. (Demolombe,
XXVIII,
No. 555; Larombire, Obligations,
Art. 1278, No. 5, Art. 1281, No. 4; Aubry
et Rau, ed. 4-a. IV, $ 524, p. 221; Demante
de Santerre,

V,

No.

238 bis, III;

Dalloz. Râp., Suppl., Obligations, No. 1044;
Alexandresco,

VI, p. 681).

:

6. In acest caz, însă, voinţa creditorului
de a face asemenea rezervă. va irebui să
31235 — Codul

>

„

Concomitenţă 15.

Art.

Jud.

fie formal exprimată. (Demolombe, XXVII,

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Act

:

1925, Curier

28 Aprilie

S
„DO

civil adnotat. — VIII.

12. In
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cazul

când

noua

obligaţie

este

1

=,

A

,

Di

Art.

1135

rombiere,

Obligations.

Demante

bis, VI;

DESPRE

Art.

1278,

No.

NOVAȚIUNE

11;

et Colmet de Santerre, V, No. 226

Aubry

et Rau,

ed. 4-a,

IV,

$ 324,

noia 53, p. 222; Dalloz, Rp.. Obligations,
No. 2516; Laurent, XVIII, NE 531; Alexan-

dresco, VI, p. 685).
,
+ Dacă însă vechea obligaţie era mai
mare decât noua obligaţie, ipoteca se transmite numai până la concurenţa
valorii

nouei obligaţii. (Dalloz, Râp,, Obligations,
No. 2516).
14, Efectele pe care le aduce rezerva

garanţiilor reale, făcută de creditor, se produc chiar dacă imobilele grevate ar trece
în alte mâini, decât ale debitorului. (De-

molombe, XXVIII, No. 350; Dalloz,
Suppl., Obligations, No. 1048).

Rep.,

5. Pentru ca rezerva garanţiilor să-şi
producă efectele prevăzute de art. 1278 ce.
civ. fr. (1134 c. civ. rom.), trebueşte ca ele
să fie formulate în convențiunea prin care
se operează novaţiunea, căci dacă ar fi făcute ulterior ele nu ar mai produce nici
un efect, întrucât novaţiunea operată a
stins privilegiile şi ipotecile ca şi cum ve-

chea

obligaţiune

ar

thier, Obligations,

XĂVIII,

fi fost

II, No.

No. 344; Dalloz,

bligations, No. 1048;
684, text și nota 1).

563;

plătiță.

(Po-

emolombe,

Rep., Suppl., O-

Alexandresco,

VI,

p.

16. Cu toate că art. 1278 ce. civ. fr. (1154

€. civ. rom.), prevede că rezerva trebueşte
să fie expresă, totuşi pentru valabilitatea
ei nu este nevoie să se întrebuinţeze
termeni sacramentali.
(Pothier, Obligations,

HI, No.
lombe,

595; Toullier,

XXVIII,

No.

VII, No. 281; Demo-

345;

Aubry

et

Rau,
ed. 4-a, IV, $ 324, p. 2%; Larombi&re, Obliations, Art. 1278, No. 12; Dalloz, Rep.
bligations, No. 2514; Su pL., Obligations,

No.

1047;

Laurent,

XvIIt

Vo.

265;

Hue,

Codul

civil

VIII, No. 115; Alexandresco, VI, p. 685, text

şi nota 2).
17. Rezerva nu trebueşte să fie cuprinsă
într'un act autentic, deoarece în acest caz.
nu este vorba de constituirea unei ipoteci,

ci de conservarea ei. (Demolombe, XXVIII,
No. 554; Maread€, Art. 1279, No. 3; Dalloz,
Rep., Suppl., Obligations, No. 1053: Alexan.
dresco, VI, p. 689).
18; Vor putea fi rezervate

în

virtutea

art. 1278 c. civ. fr. (1134 c. civ. rom.), nu

numai privilegiile şi ipotecile convenționale,

ci chiar şi ipotecile legale. (Laurent, XVIII,

No. 350; Alexandresco, VI, p. 684).
19. Dispoziţunile art. 1278
ce. civ.
fr.
(1154 e. civ. rom), nu pot fi întinse prin
analogie şi la fidejusiune, deoarece ele constituesc o derogare dela diepiul comun şi
fidejusorul nu a garantat noua obligație.
(Alexandreseo, VI, p. 685).

Jurisprudenţă.
(Continuare

1. Potrivit

dela

art.

1924 până

1128

cod.

la 1927).

civ., când

de-

bitorul contractează o datorie nouă, care
se substitue celei vechi, se operează o novaţiune. Această novaţiune poate să rezulte
și tacit din fapte şi împrejurări.

Potrivit art. 1134 cod. civ., privilegiile şi
ce afectau vechea datorie nu mai
subsist dacă creditorul n'a stipulat expres

ipotecile

contrariul.

Prin urmare,

.

în speţă, Ministerul

de Fi-

nanţe acceptând
pur şi simplu
să primească cecuri în schimbul unei creanţe privilegiate — taxele de expori — a înţeles

să renunţe

la acest

privilegiu,

aşa

că nu

se mai poate folosi de calea urmăririi
veniturilor publice. (Trib. Gorj, S. II, 149 din

28

Aprilie

1925,

Curier

Jud.

4/1926).

Art. 1135. — Când novațiunea se oper
ă prin substituirea unui
debitor, privilegiile şi ipotecile primitive
ale creanței nu pot
trece asupra bunurilor noului debitor.
(Civ. 1091, 1128, 1136 urm.;
Civ. Fr. 1279).:

nou

Text. fr. Art. 1279.9. —- Lorsque la
novation s'opăre par la substitution d'un
debiteur, les privilăges et hypotkqu
es primitifs de la exsance ne peuv
point passer sur les biens du nouveau debit
ent
eur

nouveau

Doctrină.

No.

„1, Potrivit dispoziţiunilor ari.
1279 e. civ.
fr. (1155 „E. Civ. rom.), când
novajiunea se
operă prin substituirea unui
privilegiile și ipotecile primitivenou debitor,
ale crean:
ței nu irec asupra bunuwsilor
noului debitor, chiar

dacă creditorul ar face rezervă
expresă în privința lor. (Dur
anton, XII.
No. 504; Demolombe, XAVIII,
No. 350, 352:

Larombiere,

Obligations, Art

emante ei Colmet de Sante 1279, No. ș;
rre, V, No.
227 bis, I; Dalloz, RE .
Obligations, No.
2522; Laurent,

XVIII,

No.

551;

Hue,

VIII,

—

127;

Planiol,

II, No. 530;

Alexandresco,
VI, p. 684, 685).
2. In cazul când noul debitor consimte
ca datoria nouă să fie garantată cu
ipoteci
asupra propriilor

sale bunuri, acest

ci
nu vor fi vechile ipoteci, ci ipoteeci ipote
cari Iau rang din momentul. novaţiunii noui
sau
mai

bine

zis

din

ziua

înscrierii

lor.

molombe, XXVIII, No. 352; Larombit(Dere,
Obligations, Art. 1279, No. 1; Mourlon,
II,
No. 1415; Demante et Colmet de
erre,
V, No. 227 bis, II; Dalloz, R€p., Sani
Obli
tions, No. 2522: Suppl, Obligutions, gaNo
1055; Laurent, XVIII, No. 331: Huc,
VIII,

146—

Codul
No.

civil

127;

DESPRE

Planiol,

$ 366, nota 15, p. 447; Mourlon, Il, No. 1416;
Mareadâ, Art. 1279, No. 5; Laurent, XVIII.

II, No. 550; Alexandresco,

VI, p. 685, 686).
3, În cazul când vechiul debitor

concu-

vează la novaţiune, creditorul poate, potriit dispoziţiunilor ari. 1278 şi 1279 c. civ.
fr. (4154 şi 1135 e. civ. rom.), să rezerve
privilegiile şi ipotecile asupra bunurilor»
vechiului
debitor.
(Demolombe,
XXVIII,
No. 353; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2523;

Suppl., Obligations, No. 1055; Planiol, II,
No. 550; Alexandresco, VI, p. 686).
4, Dacă însă vechiul debitor nu ia parte

la încheierea novaţiunii, după o părere, creditorul nu poate să rezerve privilegiile şi
ipotecile asupra bunurilor vechiului, debitor, deoarece pentru ca această rezervă
să-şi producă efectele tirebuește neapărat
consimțimântul
vechiului
debitor pentru
conservarea acestor garanţii. (Pothier, O-

bligations,

570;

II, No. 565; Delvincourt,

Mass

et

Verg6

sur

ÎL,

Zachariae,

Art. 1136

NOVAȚIUNE

No. 331; Huc, VIII, No. 127; Alexandresco,
VI, p. 686, 687, 688).
.
5. După altă părere, în acest caz, chiar
creditorul va putea să rezerve privilegiile
şi ipotecile asupra bunurilor vechiului debitor. (Toullier VII, No. 312 urm.; Duranton, XII, No. 310, 341; Demolombe, XXVIII,
No. 555 urm.; Larombitre, Obligations, Ari.

1279, No. 2; Demante et Colmet de San-.
terre, V, No. 226 bis, III, IV; Aubry ei

Rar

ed.

4-a,

IV,

$ 524, iext

223).

şi nota

54, p.

.

6. Când novaţiunea se operă prin schim.barea creditorului, se pot rezerva privilegiile şi ipotecile, deoarece debitorul rămâne
acelaşi şi drepturile celor de al treilea rămân intacte. (Laurent, XVIII, No. 531; A-

p.

lexandresco,

VI, p. 685, nota

1).

TA.

Art. 1136. — Când novaţiunea se operă între creditor şi unul
din debitorii solidari, privilegiile și ipotecile vechei creanţe nu se
pot rezerva decât asupra bunurilor acelui care contractă noua datorie. (Civ. 1047, 1131, 1134, 1137, 1769; Civ. Fr. 1280).
Tezi. fr. Art. 1280. — Lorsque la novation sopâre entre le erâancier et

Vun des debiteurs solidaires, les privilăges et hypothăques de L'ancienne cer€ance
ne. peuvent &tre râserv6s que sur les biens de celui qui contraete la nouvelle dette.
Doctrină.
1. Potrivit
civ.

dispozițiunilor

fr. (1156 e. civ. rom.),

art.

când

1280

e.

novaţiunea

se operă între creditori şi unul din debitorii solidari, privilegiile şi ipotecile vechii

creanţe nu se pot rezerva decât asupra bunurilor acelui debitor care contractă noua

datorie.

Această

dispoziţiune

de lege

deşi

este criticată de doctrină, totuşi ea trebueşte
să se aplice cu stricteţe. deoarece legea este

formală. (Demolombe, XX VIII, No. 339, 360;
Larombiăre, Obligations, Art. 1280, No. 1.
2, 5: Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 228 bis, 1]; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV,
$ 524, text şi nota 56, p. 223; Dalloz. Râp.,
Obligations, No. 2518; Suppl.. Obligations,
No. 1049; Huc, VIII, No. 127; Planiol. II,

No.

171, nota 1; Alexanăresco,

2, Dispoziţiunile

art.

VI, p. 687).

1280

ce.

civ.

fr.

(1156 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi în cazul unei novaţiuni făcută între creditor și debitorul principal, în ceea ce priveşte bunurile

ipotecate

ale

fidejusorului

şi chiar în privinţa bunurilor ipotecate de
un terţ, care nu s'a obligat personal, ci numai a ipotecat bunurile sale pentru garantarea datoriei altuia. (Demolombe, XĂVIII,
No. 561, 362; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,

ziţiunilor art. 1278 ce. civ. fr.
rom.), privilegiile şi ipoiecile
rilor codebitorilor solidari şi
fără
consimţământul
lor.

XXVIII, No. 365; Demante et Colmei de
Santerre, V, No. 228 bis, I; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, S 324, text și nota 58, p. 224;
Laurent, XVIII, No. 352; Planiol, Ii, p. 171,
nota 1; Comp.: Alexandresco, VI, p. 689).

4. Cu toate că regula prevăzută de art.

1280 e. civ. fr. (1136 c. civ. rom), este formală, totuşi ea nu este absolută şi dacă
debitori solidari consimi prin o siipulaţie
nouă şi expresă, privilegiile
şi ipotecile
primei creanţe pot fi xezervate asupra bunurilor lor. (Demolombe, XXVIII, No. 539;

Mourlon, II, No. 1415; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 228 bis, II; Aubry ei
Rau, ed. 4-a, IV, $ 524, text şi nota 55, p.
293; Dalloz, R€p.. Obligations, No. 2518.
2520; Suppl., Obligations, No. 1050; Laureni, XVIII, No. 352; Huc, VIII, No. 127,
198; Alexandresco, VI, p. 687, nota 2).
.
5, Creditorul poate să refuze privilegiile
şi ipotecile
a

novaţiunii

rul

țiune.

putea

să-și

rezerve,

și credito-

potrivit

dispo-

ca

bunurilor

şi dacă

tuturor

debi-

consimi

nova-

o condiţiune
ei nu

absolută

jiunea nu va avea loc și debitorii solidari
nu vor fi liberaţi (Demante et Colmet de
Santerre,

va

asupra

solidari,

torilor

$ 544, text şi nota 57, p. 524; Planiol, II,
No. 54); Alexandresco, VI, p. 688).
3. In cazul când novaţiunea se face între creditor și un terţ străin datoriei, dispoziţiunile art. 1280 c. civ. fr. (1136 c. civ.

rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea

(1134 c€, civ.
asupra bunufidejusorilor,
(Demolombe,

V, No.

Obligations, No.

228 bis, III;

Dalloz,

1392, 2520).

R&p.,

,

6. Rezerva creditorului trebuește să fie
făcută în momentul novaţiunii. căci dacă
e făcută ulterior, ea nu produce nici un
prin novaefect întrucât datoria este stinsă
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(Dalloz, R&p.. Obligations,

No. 1392).

Art. 1187-1138

DESPRE

REMITEREA

Codul

DATORIEI

civil

Art. 1187, — Codebitorii sunt liberați prin novaţiunea făcută
între creditori și unul dintre debitorii solidari.
|
Novaţiunea făcută în privința debitorului principal liberează
cauțiunile *). (Civ. 1039

urm.,

1679 urm., 1682; Civ*Fr. 1281).
Text. fr. Art.

debiteurs

solidaires,

1281.

—

Par

1047,

1056,

1136,

1215,

la novation faiteentre

les codbiteurs

sont liberes.

1216,

le erancier

1218,

et Pun des

,

,

La novation opârte ă Vegard du d6biteur principal libăre les cautions.

Nâanmoins, si le erâaneier a exige, dans le premier cas, accession „des
codebiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, ancienne crâance subsiste,
si les cod&hiteurs ou les cautions refusent d'aecâder an nouvel arrangement.
Doctrină.

Obligations,

525;
]. Prin novaţiune codebitorii liberaţi nu
sunt supuşi nouei obligaţiuni,
aşa
încât
debitorul care a consimţit novaţiunea
va
trebui. să reclame contra fiecăruia partea
din vechea datorie achiiată. (Demolombe,

XXVIII,

No.

337, 564; Larombiăre,

Obliga-

fions, Art. 1281, Na. 1; Demante et Colinei
“le Santerre, V, No. 229 bis, IL; Dalloz, R&,,
Obligations, No. 2389; Suppl., Oiligations,

fr.

(1157

c.

civ.

rom.)

pe

fidejusor.

(De-

XXVIII, No. 558; Larombiăre, O-

bligations, Art.

1281, No. 3; Laurent,

XVIII;

No. 524; Planiol, II, No. 550, 2375; Alexan.
dresco,

VI,

p. 691).

3. Novaţiunea

făcută de debitorul

prin-

cipal liberează atât fidejusorul solidar, cât
şi fidejusorul simplu. (Laurent, XVIII, No.
524;
Baudry
et
Wabl,
Cautionnement,
No. 1144; Alexandresco, VI, p. 691).

4. Novaţiunea

făcută

de creditor

cu fiare de efect numai de a descărca pe fidejusor de obligaţia
sa de garanţie, aşa încât nu stinge datoria

dejusorul,

după

o părere,

principală, nici datoriile accesorii, nici
obligația fidejusorilor
solidari.
(Demolombe,

XĂ VIII, No. 339, 54: Dalloz, R&p., Suppl.,
Secţiunea

III. —

1052; Laurent,

5. După

VI,

p. 691).

XVIII,

No.

altă părere, novaţiunea operată

între creditor şi fidejusor, se consideră
o plată şi are pin efect extinctiv absolut

ca
ca

şi acela al unei plăţi făcute de un debitor
aecesor.

V,

No.

(Demante

229 bis,

et

III;

Comet

Dalloz,

Obligations, No. 1052).
6. În orice caz, novaţiunea

No. 1049; Laurent, XVIII, No. 326; Huc,
VIII, No. 125; Planiol, IL, No. 550, 749).
2. Novaţiunea făcută cu debitorul principal, liberează, conform art. 1281 ce. civ.

molombe,

No.

Alexandresco,

tre

creditor

liberator,

și fidejusor

pentru

debitorul

de

Rep.,

poate

Santerre,

Suppl.,

operată

avea

principal

în-

efect

şi cei-

lalţi fidejusori, dacă astfel a fost întențiunea părţilor. (Demolombe, XXVIII, No.
359, 341; Demante et Colmet de Santerre,
V,_No. 229 bis, III; Laurent, XVIII, No.
525; Alexandresco, VI, p. 691).
7. Dispoziţiunile art. 1281 $ 1 e. civ. fr,
(1137 $ 1 e. civ. rom.), îşi găsese aplicaţiu- -

nea şi în cazul când novaţiunea are loe
între creditor şi unul din debitorii unei

obligaţiuni

p. 690, nota

indivizibile.
1).

8. Novaţiunea

făcută

(Alexandresco,

VI,

de debitor şi unul

din creditorii. solidari, îl liberează numai
peniru
_partea
acestui creditor. (Alexandresco, VI, p. 690).
:

9. Art. 1281 e. civ. fr. şi art. 1977 e. civ.

italian, corespunzătoare,

au încă un alineat,

care a fosi eliminat de legiuitorul român
probabil ca inutil şi care îşi găseşte apli-

cațiunea şi la
689, nota 4).

Despre

remiterea

noi.

(Alexandresco,

VI,

p.-

datoriei.

Art. 1138. — Remiterea vol
untară
creditor debitorului » dă proba libe

a titlului original ?) făcută
raţiunei.
Remiterea voluntară a copiei legaliza
te a titlului, lasă a se
presupune remiterea datoriei sau
plata, până la proba contrarie.
(Civ. 969, 971, 1138, 1140, 1169, 1171
urm.,
1176
urm.,
1200,
1202; C. Calimach, 1883; L. p. aut.
actelor; Civ. Fr. 1282, 1283).

de

1) Art. trancez corespunzător
»Neanmoins, si le creancier 1281 , continuă !cu următorul allniatEE care”
li pseşte
în art. 1137 codul? civi
a exige, dans le prem
celie des cauti
ier
cas, l'accession des codebi
teurs, ou; dans
d'aceeder au nouovel arran ons, l'ancie nne creance subsiste, si les
codebiteurs
g ement*.
ou
les cantions
refusent
2) Art, francez corespunzător,
1282, după cuvântul „originale
adaugă: „sous signature
privăere. -român;

le second,

—

148—

Codul

civil

DESPRE

La remise volontaire du titre original sous signature

Text. fr. Art. 1282. —
privâe

au dâbiteur, fait preuve de la libâration.

par le erâancier

Tezt fr. Art. 1288. — La remise

pr&sumer

Art, 1138

REMITEREA:..DA TORIEI

grosse du titre fait

de la

volontaire

la preuve

de

prâjudice

sans

la remise de la dette ou: le- paiement,

eontraire.

.
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(Dalloz, Rep., Obligations, No. 2550; Suppl.,
Obligations, No. 1068).
31. Administratorul bunurilor
persoane, nu poate face o remitere deuneidatorie
în numele persoanei ale cărei bunuri
le
administrează. (Pothier, Obligations,
619: Duranton, XII, No. 346, 347; II, No.
Demo-

— 150—

)

Codul

civil

DESPRE

lombe, XXVIII,

No.

bligations,

2551;

No.

589;

Dalloz,

Suppl.,

REMITEREA

Rep., O-

Obligations,

1068; Laurent, XVIII, No. 536; Alexan-

No.

dresco, VI, p. 705, nota 1).
39. Astfel, tutorul nu poate face o remitere de datorie, în numele minorului.
(Pothier, Obligations, II, No. 619; Demolombe, XXVIII, No. 389; Duranton, XII,
No. 546, 547; Dalloz, Rep., Obligations, No.
356; Alexan2551; Laurent, XVIII, Bio.
dresco, VI, p. 705, nota 1).

33, Un mandatar general, nu poate face
o remitere de datorie, deoarece el poaie

face numai acte de administraţie. (Daltoz.
Râp., Obligations, No. 2551; Alexandreseo,
VI, p. 705, nota 1).
|

34. La remiterea de datorie oneroasă se

crediiorul
pentru
cere capacitatea, atât
care face remiterea cât şi pentru debitorul
care o acceptă, ca şi pentru contractele cu

titlu oneros. (Demolombe, XXVIII, No. 588).
35.

Remiterea

de

datorie

făcută decât în profitul
loz,

Râp.,

Obligations,

nu

poate

debitorului.

No.

fi

(Dal-

2555).

36. Pentru ca un debitor să poată primi
o remitere gratuită de datorie, se cere să
(Dalloz, Rep.

de a primi.

aibă capacitatea

Obligations, No. 2553).
37, Astfel, prin aplicaţiunea

dispoziţiu-

nilor art. 909 c. civ. în. (810 e. civ. rom),
remiterea gratuită a unei datorii făcută
medicului curant, de un bolnav în ultima
sa boală. nu este valabilă. (Daltoz, Râp,,
Obligations, No. 2553).

38. De asemenea, prin aplicaţiunea dis-

pozițiunilor art.
rom.), remiterea

109 ce. civ. îr. (937 c, civ.
gratuită a datoriei lăcută

este revocabilă.
No. 2555).

(Dalloz,

de bărbat femeiei sale în timpul căsătoriei

Obligations,

Râp.,
i

309, Remiicrea datoriei poate fi acceptată

sau de debitor sau de mandatarul săul convenţional, sau legal. (Demolombe, XXVIII,

No. 390; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2254;
Supl. Obligations, No. 1071; Alexandresco,
„ p. 704).

40. Mandatarul

”

general

al

debitorului

are capacitatea de a primi remiterea daface toate actoriei, deoarece el poate
său. (Demotele folositoare mandantului
lombe, XXVIII, No. 390; Alexandresco, VI,
p. 705, nota î, 704).

4]. Ascendenţii cari nu suni tutori, poi

primi

remiterea

de datorie

făcută

descen-

denţilor lor, deoarece au, potrivit. dispozi-

țiunilor art. 935 c. civ. în, (815 c. civ. rom.),

puterea de a accepia liberalităţile făcute
descendenților lor. (Dalloz, Râp., Suppl.:
Obligations, No. 2554).
49, Gestionarul de afaceri poate primi
vemiterea de datorie tăcută debitorului, deoarece

el

poate plăti datoria.

1071).
43,

Remiterea

(Demolombe,

XXVIII,
No. 391, 392; Dalloz, Râp., Obliations, No. 2554; Suppl., Obligations, No.
de datorie nu este supusă

unor formalități speciale. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 2555; Supl. Obligations,
No.

1072; Alexandresco,

p. 705, 704).

Art.

DATORIEI

1138

44. Remiterea de datorie poate fi expresă sau tacită. (Dalloz, R&p.. Obligations,
No. 92555, 2557; Suppl., Obligations, No.
1075; Alexandresco, VI p. 704).
45. Acceptaţiunea remiterii
nu trebueşte să fie formală şi
pusă nici preseripţiuiilor art.
fr. (814 c. civ. rom.) nici altor

speciale.

(Demolombe,

XXVIII,

de datorie
nu este su952 ce. civ.
formalităţi

No.

378;

Demante et Colmet de Santerre,
V, No.
250 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 323,
p. 205: Dalloz, Rep., Obligations, No. 2556;

Laurent,
608;

XVIII,

Ne

Alexandresco,

358;

VI,

Planiol,

p.

704,

II, No.

nota

4).

46. Acceptarea remiterii de datorie poate

fi expresă sau tacită.
gations, No. 2536).

47. Remiterea

(Dalloz,

de datorie

Rep.,

este

Obli-

expresă

când rezultă din o convenţiune
formală
sau din o dispoziţiune testamentară. (De-

molombe,

XXVIII, No. 394; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 325, text şi nota 21,
Dalloz, Rep.. Obligations, No. 2557;

Qlizations,

No.

p. 20;
Sppl-

1073; Planiol, II. No. 607,

09).

”

48. De

asemenea,

remiierea

de

datorie

expresă poate rezulta din orice act prin
care creditorul declară că a făcut remitere
de datorie, cum ar fi o scrisoare, sau că
datoria este achitată sau dă chitanţa descărcătoare, deşi nu a primit plata. (Pothier,

Obligations,

IL,

No.

614;

Demolombe

XXVIII, No. 394: Aubry et Rau, ed. 4-a,
1V, $ 525, text şi nota 21, p. 205; Dalloz,

Râp., Obligations, No. 2557: Suppl., Obligations, No. 1075; Planiol, Il, No. 607, 609;

Alexandresco, VI, p. 705).
49. Remiterea de datorie expresă, poate
fi făcută, de asemenea, sub forma unei desNo.
Obligations,
Bâp.,
cărcări. (Dalloz,
2557; Suppl., Obligations, No. 1073).

a datoriei

rezultă

de a libera de datorie pe debitor.

(Demo-

50. Remiterea

tacită

din fapte care presupun voința creditorului
lombe, XXVIII, No. 39; Dalloz. R&p., Obligations, No. 2565; Suppl., Obligations,
.
No. 1076).
51. Remiterea de datorie trebueşte do
vedită de acel care o invoacă, iar dovada
ei se va face, în principiu, potrivit regulelor ordinare de probă în materie de con597;
No.
venţiuni. (Demolombe, XXVIIE,
Larombiere, Obligations, Art. 1285, No. 8;
Mourlon, Il, No. 1425; Aubry et Rau, ed.

1-a, IV, $*525, p. 210; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2555; Suppl., Obligations, No.

No. 355; Planiol, II,
1079: Laurent, XVIII,
No. 610; Alexandresco, VI, p. 704).
59. Prin urmare, în caz de contestațiune,

remiterea

datoriei

va fi stabilită prin act

autentic, prin act sub semnătură privată,
prin pieşi jurământ,
prin mărturisire
vumpţiuni legale şi chiar prin martori și
simple prezumpţiuni de fapi, în cazurile

când

aceste dovezi

(Demolombe,

sunt

permise

de

lege.

XXYVIII, No. 397; Larombiere,

Obligations, Art. 1285, No. 8; Mourlon, ÎI,
No. 1423: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 335,

— bl—

Art. 1138

DESPRE

REMITEREA

p. 210; Laurent, XVIII, No. 355; Alexandresco, VI, p. 704).
,
58,
Legea a prevăzut două cazuri de remitere tacită de datorie, cu prezumpţiune
de liberaţiune, în articolele: 1282. şi 1285 c.
civ. Îr. (1158 c. civ. rom), prin remiterea
voluntară a titlului” original şi remiterea
voluntară a titului autentic. (Dalloz, Rp.,

Suppl., Obligations, No. 1076; Alexandresco,
VI, p. 706).

54. La

art.

1158

$ 1 c. civ.

rom.,

tre-

bueşte adăugat după cuvintele: „titlului:
original”, cuvintele: „sub semnătură pri-

vată”, după cum se exprimă articolele corespunzătoare 1282 c. civ. fr. şi 1279 c. civ.

italian. (Alexandresco, VI, p. 706, nota 1).
55. Pentru ca remiterea titlului sub semnătură privată să constitue o prezumpţiune
legală de remitere de datorie, trebueşte ca
remiterea şi posesiunea titlului de către debitor să constitue fapte certe, neîndoioase.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 2567).

56. Pentru ca prezumpțiunea legală pre-

văzută de art. 1282 e. civ. fr. (1158 $1
c. civ. rom,), să-şi găsească aplicaţiunea,
trebuesc îndeplinite patru
condițiuni:
(1)
ca titlul remis să fie titlul
original
al
creanţei; 2) ca remiierea să se fi făcut
în mod voluntar; 5) ca remiterea să fie
făcută de creditor; 4) ca remiterea să se
facă în mâinile debitorului. (Dalloz, R&p.,
Obligations, No. 2566: Suppl., Obligations,
No. 1079; Alexandresco, VI, p. 708).
57. Prima
condiţiune pentru
ca
prezumpțiunea prevăzută de art. 1282 c. civ.
fr. (1158 $ 1 ce. civ. rom), să-şi găsească
aplicajiunea, este remiterea titlului original. In cazul când actul sub semnătură privată este făcut în mai multe originale, pentru ca această prezumpţiune să-și găsească
aplicaţiunea, trebueşte ca toate originalele

să se găsească în mâinile debitorului. Prin
urmare, prezumpțiunea nu-și va găsi apli-

cațiunea dacă numai un original a fost remis debitorului sau i sa remis o simplă

copie. (Demolombe, XXVIII, No. 405, 404;
Larombiăre, Obligations, Art. 1282, No. 6;
Huc, VIII, No. 154;
708, text şi noia 4).

8. Nu

există

Alexandresco,

prezumpțiune

VI,

p.

Codul

DATORIEI

civil

creditor cu menţiunea că au fost achitate
sau cu alte menţiuni liberatorii. (Duranton,
XII, No. 565; Demolombe, XXVIII, No. 406;

Larombiăre,

Alexandresco,

Obligations, Art. 1282, No. 14;
VI, p: 708, 709).

6]. Chiar în cazul când aceste acte pur.

tând menţiunea

de achitare se află în mâna

debitorului, creditorul va putea să stabilească că aceste acte se găsesc în mâinile

debitorului, în urma comunicării lor din
partea sa în vederea unei plăți viitoare de
care debitorul: a abuzat,
reţinând actele
prin fraudă
pentru a stabili liberarea sa.
(Duranton,
IL,
_No.
365;
Demolombe,

XXVIII,
a

No.

1282, No.

406; Larombitre,
14;

709).

Alexandreseo,

Obligations,
VI,

p. 708,

62. Dispoziţiunile ari. 1282 ce. civ. fr.
(1138 5 1 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplicaţiunea, când titlul obligaţiei prezentat de de-

bitor,

este

scris

nicio adnotaţie

tribunalele

vor

în

întregime

a creditorului.

putea

de

el, fără

In acest

deferi

jurământ

caz,

su-

pletoriu asupra identităţii titlului, (Dalloz,
Rep. Suppl., Obligations, No. 1078).

63. A

doua

zumpțiunea

în.

(1138

condiţiune

prevăzută

$ 1 e. civ.

de

pentru

art.

rom.),

ca

1282

să-şi

pree. civ.

găsească

aplicaţiunea, este ca remiterea originalului
creanței să fi fost voluntară, adică creditorul să fi făcut în mod liber, cu voință
predarea materială a titlului şi cu ştiinţă

că titlul este remis în mod definitiv pentru
ca debitorul să poată dispune de el cum
va voi. (Demolombe. XXVIII, No. 401. 4;
Larombisre, Obligations, Art. 1282, No. 5;

Demante et Colmet de Saniterre, V, No. 251
bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355,

p. 206; Laurent, XVIII, No. 345; Huc, VIII,

No, 156; Alexandresco, VI, p. 709).
64. Nu există remitere voluntară
consimțimântul creditorului, care a

când
remis

titlul a fost viciat prin dol, violenţă sau
eroare sau când îitlul a fost sustras de debitor sau a fost pierdut de creditor.
(Demolombe, XXVIII, No. 401, 402; Larom-

bi&re, Obligations, Art. 1282, No. 5;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
254
bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 5925,

unui

text şi nota 53, P' 207: Laurent, XVIII,
No. 345; Huc, VIII, No. 13%; Alexandres
co,

fară de cazul când este vorba de un titlu
nou ținând loc de original şi care constitue
în mâinile creditorului singura dovadă
a
dreptului
său
de
creanță.
(Demolombe,

că predarea
titlului s'a făcut în mod voluntar
rului de către creditor, remiterea de debitodatorie

sau

de remitere

simplu

act

XX VIII,

art.

1282,

def datorie,

recognitiv

No. 405;

bligations,

No.

No.

Alexandresco,

6;

p.

Huc,
708).

plată

confirmativ,

Larombiăre,

Dalloz,

1077;

VI,

sau

de

remiterea

Rep,

a-

Obligations,

VIII.

Suppl.,

No.

O-

154;

59. Remiterea titlului original nu consti-

tue o probă de liberaţiune în cazul
când
există un titlu nou. (Larombiăre, Obliga-

tions, Art.

1282, No. 6),

,
u pot fi considerate ca titluri originale, simplele facturi sau orice alte acte
eialiate de furnituri sau de datorii
diferite liberate debitorului de către
creditor,
imai.cu scamă dacă nu sunt
prevăzute de

VI, p. 709).

„65.In unele cazuri, cu toate

nu poate avea loc. Asifel este în
cazul când
predarea

s'a făcut pentru ca debitorul să
ia cunoștință de titlu sau predarea
s'a fă„cut cu titlu de mandat, de
comodat sau de
depozit, etc. (Demolombe, XXVI
II, No. 491,
402; Larombiăre,
Obligati
Art.
1282,
No. z: „Demante et Colmet ons,
e Santerre, V, *
„251
bis,
;
Laurent,
XVIII,
„345;
Huc, VIII, No. 136). €
No. 345
„66. După părerea
nantă, când debitorul se află în posedomi
siunea titlului original, remiterea
titlului creează o
rezumpțiune legală de liberaţiune
debitorului, aşa încât credi în Beneficii
torul va trebui

=— 152 —

Codul

civil

creanţei să fie făcută de însăşi creditorul
de împuternicitul „său. (Demolombe
XXVIII, No. 408; Larombiăre, Obligations,
Art. 1282, No. 8; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, 3 325, text şi nota 27, p. 200; Dalloz,

. sau

1462;

No.

II,

11; Mourlon,

No.

1282,

IlI, $ 569,

et Verg6 sur Zachariae,

Mass

nota 4, p. 451; Demante et Colmet de SanV, No. 231 bis, III; Aubry et Rau,
terre,
ed. 4-a, IV, $ 325, text şi nota 32, B 209;
No.

Obligaiions,

Planiol,

709, ,710).

II, No.

VIII,

Huc,

1080;

Alexandresco,

616;

Rep., Obligations, No. 2578 urm:; Suppl.,
Obligations, No. 1084; Laurent, XVIII, No.
544; Alexandresco, VI, p. 710, 711).
74. A patra condiţiune peniru ca prezumpţiunea prevăzută de art. 1282 c. civ,
fr. (1158 8 1 c. iv. rom.), să-şi. găsească
aplicaţiunea, este ca remiterea originalului
creanței să se facă debitorului însuşi sau

Suppl.,

Dalloz, Râp., Obligations, No. 2569;

136;

No.

VI, p.

.

677, După altă părere, în acest caz, deținerea titlului original nu creează în folosul
debitorului decât o prezumpţiune de fapt,
şi el va trebui să dovedească că remiterea
(Laurent,

XVIII,

reprezentantului său. (Demolombe, XXVIII,
No. 411; Learombiăre, Obligations, Art. 1282,

No. 10; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 325,
text şi nota 28, p. 206; Dalloz, Râp.. Suppl,,
Obligations, No. 1086; Laurent, XVIII, No.
345; Hue VIII, No. 156; Alexandresco, VI,
p. ZI4).
|

voluntară.

fost

a

creditorului

partea

din

558, 559).

No.

68. Dovada că debitorul nu deţine titlul

original cu consimţimânul creditorului, va
trebui să fie făcută conform dreptului co-

XXVIII,

(Demolombe,

mun.

75, Când remiterea titlului îndeplineşte
toate condiţiunile prevăzute de art. 1282

422; La-

No.

rombiăre, Obligations, Art. 1282, No. îi;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
231 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,

e. civ. în. (1138 $ 1 ce. civ. rom.), deținerea
titlului stabileşte în folosul debitorului o
prezumpţiune legală, juris et de jure, de
liberaţiune, care îl scuteşte de orice altă

$ 395, text şi nota 35, p. 209: Dalloz, Rep.

Obligations, No. 2572; Suppl ObligationsNo. 1083; Laurent, XVIII, No. 560; Huc,
VIII, No. 156; Comp.: Alexandresco, VI,
p. 710).
69. Asifel, debitorul va putea să dovedească cu martori şi prezumpţiuni faptele
pentru care legea nu cere probă scrisă.

dovadi. (Demolombe, XXVIII, No. 423; La-

rombitre, Obligations, Art. 1282, No. 12;
Mass6 et Verg& sur Zachasiae, III, $ 569,
şi nota 7, p. 452; Aubry et Rau, ed.
text

4-a, IV, $ 325, text şi nota 38, p. 209; Dalloz, Rep. Obligations, No. 2525; Suppl»
Obligations, No. 1087; Laurent, XVIII, No.

XXVIII, No. 422; Larombiăre,
(Demolombe,
Obligations, Art. 1282, No. 11; Demante et
Colmei

V,

Santerze,

de

No.

VI, p. 706, 702).
76. Prezumpţiunea.

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 325, text şi
nota 55,p. 209; Dalloz, R6p., Obligations,
Suppl.,

2572;

No.

No.

Obligations,

prin

fi dovedit

a

natură

act

el

59, p. 209; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
No. 1087; Laurent, SIE No. 363; Huc,
VIII, No. 157; Planiol, II, No. 615; Alexan-

zuliată din interogatorul sau jurământul
debitorului. (Demoiombe, XXVII, No. 424;
Abry et Bau, ed. 4-a, IV. $ 325, texi şi nota

scris,

tinde că a remis titlul debitorului în virtutea unei convențiuni cum ar fi un depozit sau mandat, caz în care nu va putea

dovedi remiterea cu martori sau prezumpțiuni, dacă valoarea trece de 150 lei. (Demolombe, XXVIII, No. 422, 495; Larombi&re, Obligations, Art. 1282, No. 11; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 251
LII;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a, IV,

de
nu

poate fi combătută decât prin o probă re-

va trebui să facă dovada prin act scris.
Asifel ar fi în cazul când creditorul pre-

bis,

civ. rom),

c.

1085;

Laurent, XVIII, No. 360; Hue, VIII, No.
136; Comp.: Alexandresco, VI, p. 710).
70. Dacă faptul alegat de creditor este

de

prevăzută

legală

fr. (1158

ce. civ.

1282

art.

Alexandresco,

137;

VIII, No.

361, 362; Huc,

ÎI;

bis,

251

.

(4158 $ 1 c. civ. rom), să-şi găsească aplioriginalulu:
caţiunea, este ca remiterea

să dovedească că remiterea nu a fost voluntară. (Pothier, Obligations, IL, No. 609;
No. 562; Demolombe,
XII,
Duranton,
XXVII, No. 421; Larombiăre, Obligations,
Art,

Art. 1138

DATORIEI

REMITEREA

DESPRE

dresco, VI, p. 707, nota 2).
77. Prezumpţiunea legală prevăzută de
art. 1282 c. civ. fr. (1138 c. civ. rom.), îşi
găseşte aplicaţiunea şi în materie comer-

cială.

No.

(Larombiăre,

11; Massc

3 569, nota 7

Obligations,

sur Zachariae,

III,

XVIII,

No.

p. 452; Dalloz,

1088; Laurent,

Nb

Art. 1289,

Obligations,

ei Verge

Rep., Suppl..

564: Huc, VIII, No. 157; Alexandresco, VI,

$ 525,

„ZOZ, text şi nota 4; Contra:

text şi nota 55, p. 209; Dalloz, Rep. Suppl.,
Obligations, No. 1085; Laurent, XVIII, No.

Dailoz, R&.,

bligations, No. 2575).
79. Efectele prezumpţiunii legale prevă-

Huc, VIII, No. 136).
zute de art. 1289 c. civ. fr. (11388 1 c. civ.
71. In materie comercială, această doşi devadă poate fi făcută până la orice valoare * rom.), trebuese limitate între creditor
Ari. 1982,
560;

prin martori.
No. 2555).

(Dalloz,

79. Tribunalele

R€p.,

bitor. (Larombiăre, Obligations,
No. 12; Dalloz, R€p., Obligations,
Supppl., Obligations, No. 1091).

Obligations,

vor aprecia în mod su-

79, Potrivit

veran, faptul remiterii sau neremiterii titlului şi caracterul voluntar sau nevoluntar

al pcestei
710).

73, A

zumpţiuea

remiteri.

treia

(Alexandresco,

condițiune pentru

prevăzută

VI,

ca

civ.

(1158

dispoziţiunilor

$

1 c

civ.

art.

xom.);

1282

c.

remiterea

titlului original creează în beneficiul debi-

p.

torului o prezumpțiune, fără însă a se arăta
dacă prezuimpţiunea de liberalitate este cu
titlu oneros, adică dacă sa plătit datoria

pre-

de art. 1282 c. civ. În.

—

în.

No. 2579;

-

15

3 —

Art,

1138

DESPRE

REMITEREA

sau liberaţiunea este cu titlu gratuit, adică
dacă debitorul a profitat de o liberalitate.
Rezolvirea acestei chestiuni prezintă imporianţă pentru regularea raporturilor debitorului cu creditorul sau cu terţele persoane
atât în ceea ce priveşte aplicarea regulelor
asupra dispoziţiunilor cu titlu gratuit, cât
şi în ce privește recursul ce se poate exercita
contra codebitorilor solidari sau contra fidejusorilor. (Demolombe, XX VIII, No. 4%;
Larombi&re, Obligaiions, Art. 1282, No. 15;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.

251 bis, IV; Dalloz, Râp., Obligations, No.
2576; Suppl., Obiigations, No. 1089; Lausent, XVIII, No. 350; Planiol, II, No. 614;

Alexandresco, VI, p. 706, nota 3).
80. După o părere, în acest, caz, prezumpţiunea este că liberarea s'a făcut în
urma unei plăți. (Demante et Colmet de

Santerre, V, No. 251 bis, IV).
91. După a doua părere, acel care pre-

tinde că remiterea titlului s'a făcut în
"urma unei plăți sau ca liberalitate, este
obligat să dovedească alegaţia sa
potrivit
dreptului comun. (Laurent, XVIII,
No. 550

urm.; Huc,

No.

614).

sale

este

VIII, No.

157,

1%;

Plianiol,

II,

82, După a treia părere, debitorul are
facultatea să indice dacă cauza liberaţiuuii
plata

sau

liberalitatea.

(Demo-

lombe, XXVII, No. 454 urm: Aubry
Rau, ed, 4-a, 1V, $ 525, p. 208; Dalloz, R&p.,et
Obligations, No. 2576; Suppl., Obligations,

No. 1089).

83, In această părere, dacă titlul original
a fost remis debitorului de un creditor solidar, debitorul are dreptul să pretindă
faţă
de ceilalţi creditori solidari că este complect

liberat,

deoarece

remiterea

s'a

făcut

în
urma plăţii datoriei, căci dacă ar
declara
că remiterea sa făcut cu titlu gratuit
el
uu ar fi liberat decât până

la concurența

părții creditorului care i-a remis titlul,
(Au-

bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 325, p. 208; Laurent.
XVIII,

84. Dacă

No.

este

555).

prezumpțiune

de plată,
după o părere, creditorul o
va
utea combate prin dovada
contrară.
(ParomBite,
Obligations, Art. 1282, No. 16; Dalloz,
R&p.,
bligations,

No.

No.

1890).

85. După

poate

să

altă

2577;

Suppl.,

părere,

Obligations,

creditorul

dovedească că remiterea

cu titlu

nu

lipsă

cum

86. Dacă

A

creditorul pretinde

că a făcut

!

raportul donaţiunii, ei
vor fi obligaţi să dov
edească alai ci
lor; dacă însă debitoru
l

care posedă titlul,
cere dela coobligaţii săi part
ea lor, deoarece
emiterea titlului s'a făcu
t în urma plăţii,

—

XVIII,

No.

351,

158; Alexandresco,

578:

Huc,

II,

VI, p. 706, nota

No.

137,

5),

87, Restricţiunea în privinţa probei nu-şi
găseşte aplicaţiunea decât la remiterea unui

titlu

când

sub

semnătură

potrivit

privată,

dispoziţiunilor

căci

art.

în

cazul

1285

e.

civ. În. (1138 3 2 c. civ. rom), a fost remis
actul autentic original,
dovada
contrară
este totdeauna admisibilă,
deoarece
prezumpţiunea de liberaţiune nu e juris et de
jure, ci juris tantum. (Demolombe, XXVIII,
No. 458; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, S$ 325,

p. 208; Alexandresco, VI, p. 715, 714).
88. In cazurile când este admisă dovada

contrară, ea poate fi făcută prin toate mijloacele de probă, deci şi prin martori sau

simple prezumpţiuni.
0. 436).

89. Distincţiunile

(Demoiombe,

arătate

mai

XXVIII,

sus

îşi

găsesc aplicaţiunea numai în raporurile dintre debitor şi creditor iar nu şi în raporturile dintre debitor şi terţele persoane, caz
în care debitorul va trebui să dovedească

că remiterea titlului s'a făcut în urma plă-

ţii datoriei. Astfel ar fi în cazul când
debitorul ar voi să exercite un recurs contra
codebitorilor solidari. (Demolombe, XXVII],
No._459;. Demante et Colmet de Santerre,

V, No. 255 bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 325, text şi nota 36, p. 209; Dalloz,
Rp. Suppl., Obligations, No. 1104).

0. Remiterea actului autentic ce se afla
în mâna creditorului sau a hoţăririi
definitive învestită cu formula executorie,
făcută
de bună voie debitorului de către creditor.
constitue o prezumpţiune de liberare.
(Alexandresco, VI, p. 715).
91. lată cum se exprimă Alexandresco, ,
în privinţa paragrafului al doilea
1158 ce. civ. rom.: „Paragraful 2 al din art.
presupune cazul în care obligaţia art, 1158,
este constatată prin un act autentic,
însă este rău
redactat. In adevăr, textul francez
vorbeşte
de

remiterea de la grosse du titre,
şi prin
srosse, se înţelege copia de pe
tentic, menită a fi învestită cu titlul auformula
executori

e (cpr. art. 155 Dr. civ.),
aşa numită pentrucă este generalmente
scrisă cu
caractere mari, prin opoziție cu
minuia actului, care

este originalul ce rămâne
şi care se numeşte astfel pentrucăla

grosse, a întrebuințat expreSiunea improprie de copie
cultatea era însă uşor de legalizată. Dif
înlăturat, căci

de a
437;

34, 35, p. 208).

civil

este scrisă cu caractere mici
minutis caracteris.
Legiuitorul nostru neştiind
cum să traducă cuvântul

alegă

Demante et Colmet de Santerre,
251 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, No.
1V, 3393
text şi notele

Codul

el va trebui să facă dovada plăţii. (Laurent,

notar

s'a făcut

gratuit, decât atunci
apte din care ar rezulta o fraudă când
sau o
a regulelor legale ale liberalităţilor,
ar
i incapacitatea de a dărui
accepta, etc. (Demolombe, XXVIII, sau
No.

:

DATORIEI

|

în art. 1158, trebuia zis
că:
luntară a actului autentic. „restituirea voadică a originalului care se găsește
în mâna creditorului, învestit cu formula
executorie, lasă a
se presupune remiterea
datoriei sau plata,
până la proba contrară“,
Este un singur
caz in care iextul, aşa
cum este redactat,
poate să-și primească
aplicarea şi anume,
acel în care creditorul
dobândit în contra
debitorului o hotărire a definitivă
. In asemenea caz, restituirea
copiei legalizate a

L54—

,

Codul

civil

DESPRE

REMITEREA

acelei hotărîri, învestită cu formula executorie, adică a expediției executării, după
cum se exprimă art. 155 pr. civ., constitue
o prezumpţie de liberare în folosul debitorului, pentrucă, în asemenea caz, creditovul s'a desezisat de actul care-i servea de
dovadă şi aceasta nu se poate explica decât sau prin împrejurarea că debitorul a
făcut plata sau cu creditorul a înţeles a-i
vemie datoria“. (Alexandresco, VI, p. 712,
715).

92, Remiterea copiei de pe hotăriîre, neînvestită cu formula executorie, nu constitue o prezumpţie de liberare, deoarece creditorui poate scoate o altă copie pe care
apoi s'o învestească cu formulă executorie.
(Demolombe, XXVIII, No. 445;
Laurent,
XVIII, No. 542; Alexandresco, VI, p. 715,
nota

2).

93. Peniru

ca să-şi găsească

aplicațiu-

nea, dispoziţiunile art. 1283 c. civ. fr. (1138
$ 2 ce. civ. rom), trebueşte ca remiterea
să se fi făcut de creditor sau de împuternicitul său. (Larombitre, Obligations, Art.

1282, No. 5; Dalloz, Rep., Obligations, No.
2582; Suppl., Obligations, No. 1093; Laureni. XVIII, No. 544).

94, O altă condiţie pentru ca dispozițiunile art. 1283 ce. civ. îr. (1138 82 ce. civ.
rom,), să-şi găsească aplicaţiunea, este ca
vemiterea să se fi făcut debitorului sau

împuternicitului său. (Larombitre, Obligations, Art. 1982, No. 5; Laurent, XVIII, No.
545).

95,

O

altă condiţiune

este

ca

remiterea

să se fi făcut în mod voluniar de către creditor. (Demolombe, XXVIII, No. 429; Dalloz, Rep., Suppl.. Obligations,
No.
1094;
Laureni. XVIII, No. 545).

96. Prezumpţiunea de liberaţiune. prevăzută de art. 1285 c. civ. fr. (1158 $2c.
civ. rom.), este numai juris tantum, putând
fi combătută de creditor
prin proba contrară. (Demolombe, XX VIA. Na 426, 450;

Larombitre, Obligations, Art. 1285, No. 6:
Mourlon, Il, No. 1425; Demante ei Colmet
de Santerre, V, No. 252 bis, £, II; Aubry et
Rau, ed. 4-a, |V, $ 523, text şi nota 40, p.

209;

Dalloz,

Supl

Râp.

Obligations,

No.

2585;

Obligations, No. 1095, 1096; Laurent,

XVIII, No. 366; Huc, VIII, No. 152; Planiol,
II, No. 615:

Alexandresco,

VI,

p. 715, 714).

97. Dovada se va face potrivit dreptului

comun,

așa încât proba

cu martori

nu

va

putea fi admisă decât în cazul când credi-

torul a fost în imposibilitate de a-şi procura
o probă serisă. (Aubry et Rau. ed. 4-a, IV,
$ 525, text şi nota 42, p. 210; Dalloz, R&.,
Suppl., Obligations, No. 1095, 1096; Laurent,
XVIII, No. 367; Alexandresco, VI, p. 714,
nota 1.

Art.

DATORIEI

pentru

ca remiterea

1138

să fie regulată.

Astfel,

el poate dovedi că remiterea nu a fost voluntară. (Demglombe, XXVII, No. 430; Larombiâre, Obligations, Art. 1285, No. 2, 7).

100. Dovada

că remiterea nu a fost vo-

luntară, poate fi făcută până la orice valoare prin martori 'sau prezumpţiuni grave,
precise şi concordante. (Dalloz, Rep., Oblisations, No. 2584).
101. Prezumpţiunile legale
de liberațiune enumărate la art. 1282 şi 1285 c. civ.
în. (1158 ce. civ. rom), sunt limitative. In
afară de aceste cazuri există împrejurări
cari pot face să se prezume remiterea de
datorie sau plată, însă din aceste împrejurări nu rezultă decât prezumpţiuni simple.de fapt, cari în cazurile când proba
cu martori este admisibilă, pot fi admise

sau

respinse

fără

să

fie nevoie

de a

fi

coroborate cu altă dovadă concordantă sau
a fi combătute prin o dovadă
contrară.
(Demolombe, XXVIII, No. 440; Larombiere,
Obligations, Art. 1283, No. 9; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 325, p. 210; Dalloz, Rep Obli0. 348;
„gations, No. 2591; Laurent, XVIII,
Huc, VIII, No. 152; Alexandresco, VI, p.
714,

715).

102,

Astiel

ar fi în cazul

când

credito-

rul dând chitanţa descărcătoare pentru cea
de a doua datorie, omite a face rezerve în
privinţa datoriei anterioare. (Pothier, Obligations, II, No. 577; Demolombe, XXVIII,

No. 416).

103. O chitanţă de dobânzi dată fără
a se face rezerve în privinţa dobânzilor anterioare, poate face, după împrejurări, să se
prezume că aceste dobânzi au fost plătite.
(Demolombe, XXVIII, No. 449; Larombitre,
Obligations, Art. 1283, No. 11; Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 1811. 2592; Suppl., Obligations, No. 1100).
104. Această chitanţă poate îi considerată ca un început de dovadă, scrisă în
privinţa plăţii dobânzilor anterioare. (Demolombe, XXVIII, No. 449; Larombitre,

Obligations, Art. 1285, No. 11).
105. Ruperea titlului de creanță nu
poate fi asimilată cu remiterea titlului şi
să fie considerată ca o prezumție legală
de remiterea datoriei, însă din acest fapt
poate rezulta o prezumpţiune simplă. (De-

molombe,
bitre,

XXVIII,

Obligations,

No. 450

Art.

urm.;

1283,

Larom-

No.

16;

Dal-

loz, R€p., Obligations, No. 2595; Suppl,
Obligations, No. 1101; Laurent, XVIII, No.

549).

106. Tribunalele vor aprecia în mod suveran
prezumpțiunile
din
care
rezultă
liberațiunea
debitorului.
(Demolombe,

XXVIII,

No.

440;

Aubry

et Rau,

unei liberalităţi iar nu a plăţii. (Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 232 bis, III:
Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 525. text şi
nota 44, p. 210).

tru a putea face o remitere de datorie este
guvernată de legea naţională a creditorului, iar capacitatea pentru a putea accepta

99. Creditorul poate dovedi că nu au
fost îndeplinite condiţiunile cerute de lege

cerută

No.

de

152;

4-a,

IV, $ 595, p. 210; Huc.
iexandresco, VI, p. 714,

107. Capacitatea

VIII,
715).

ed.

98. Creditorul are dreptul să dovedească
că liberarea debitorului s'a făcut în urma

lege

A-

pen-

remiterea de datorie, care este o liberalitate.
este guvernată

de legea naţională

a debito-

4

Art. 1139-1140

DESPRE

REMITEREA

rului. (Despagnet, Droit international, No.
514; Alexandresco, VI, p. 729).
,
,
108. Pentru a se şti dacă remiterea titlului privat sau autentic, constitue o remitere de datorie, se va lua în consideraţie
legea locului unde urmează să se facă plata,
deoarece remiterea de datorie echivalează
cu plata şi deci ca şi plata este. guvernată
de locul execuţării convenției. (Huc, VIII,

No.

461;

Despagnet,

Droit

1685

Codul

civil

debitorul, cu codebitorii solidari şi cu fide-

jusorii, sunt guvernate de legea care pu
vernează obligaţia principală. (Huc, VIII,

No.

461;

No: 314;

Despagnet,

Droit

Alexandresco,

VI,

p.

international,
729).

Jurisprudenţă.

international,

(Continuare

No. 514; Alexandresco, VI, p. 729).
"109. Efectele remiterii voluntare faţă cu

ajuns

DATORIEI

1. A

se

dela 1924 până

vedea: art.

1597,

la 1927).

nota

1.

Art. 1139.— Remiterea lucrului dat ca siguranță
nu este de
ca să facă a se presupune remiterea datoriei,
(Civ. 1067,
urm.,

1688

Test Jr.

Art.

urm.,

1286.

1679

—

urm.;

La

suffit point pour faire presumer

remise

Civ,

Fr.

de la

chose

1286),

la remise de la dette.

Doctrină,
]. Potrivit dispoziţiunilor art, 1286,
civ. fr. (1139 e, civ. rom,) se poate remitee,
amanetul
sau accesorul fără ca să fie
remisă și datoria sau principalul
şi remiterea lucrului dat ca garanţie nu preSupune
şi
remiterea . datoriei.
(Demolombe, XXVIII, No. 44; Larombi&re,
Obligations, Art, 1286, No. 1; Dalloz,
R&p.,:
Obligations, No. 2597; Huc, VIII, No.
139;
Alexandresco, VI, p. 715).
2. În cazul când prezumpţiunile sunt
admise şi proba liberaţiunii este lăsată
la aprecierea judecătorilor, remiterea
lucrului dat în amanet poate servi ca
un
element de convingere a
judecătorilor.
(Demolombe,
XXVII,
No.
441;
Larombigre, Obligations, Art. 1286, No.
1; De-

donne

en. nantissement

ne

mante et Colmet de Santerre, V, No. 252
bis, IV; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 325,

p. 210; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2597;

Laurent, XVIII, No, 348; Huc, VIII, No.
159; Planiol, Il, No. 613; Alexandresco
,

VI, p. 715).

3. Dispoziţiunile

(1159

e. civ.

art,

rom,)

12%

îşi găsesc

ce.

civ.

în.

aplicațiunea

şi la renunţarea la o ipotecă, care garantează plata unei datorii. Astfel, remite-

rea_uhei
facă

ipoteci

nu

a se presupune

rantată

de

ipoteca

este

deajuns

remiterea

remisă,

ca

să

datoriei ga-

(Demolombe,

XĂVIII, No, 442; Larombitre, Obligations,
Art. 1286, No. 1: Dalloz, Rep., Obligaiions, No, 2597; Privilăges et hypoth&ques.

No.

2668

xandresco,

urm,;
VI,

Huc,

p.

VIII,

745).

No.

159:

Ale-

Art. 1140. — Remiterea titlului origi
nal!) sau a copiei legalia titlului făcută unui din debitori, are
acelaș efect în folosu
codebitorilor. (Civ, 1047, 1056, 1138 urm,,
1141; Civ, Fr.
1284).
zate

ou de
de

„Tezt fr. Art,

ses

la grosse

1284. —

du titre,ă,

Pun

codâbiteurs.

INDEX

La, vemise du titre original sous signature
prive,
des debiteurs solidaires, a le m6me
effot au profit

ALFABETIC

Doctrină,

(la doctrină)
Act autentic 4,
Act sub semnătură
vată 4.

Codebitori 4—7.

Fidejusiune 8, 9, 10.
Indivizibilitate 6.
Intenţie 5,
Obligaţie conjunctă 7,
emitere 1 urm.

„S0us

pri-

Remitere

expresă

Remitere personală

toriei 1, 3.
Remitere reală

,

3.

Remitere tacită
Rezerve 3.

Solidaritate 3.

Titlu

1 urm.

1) Art. francez forespunză
tor
signature priv e,

şi aci

a

2.

a da-

datorei

2, 3,

]. Remiterea

nală

sau

reală.

datoriei

Remiterea

poate

fi perso-

datoriei

este

personală, când creditorul descarcă de
datorie numai

pe debitorul său sau numai
pe unul din debitorii săi, fără
a libera
ŞI pe
ceilalți.
Remiterea
este
reală, când creditorul face datoriei
un act care

ca şi la art. precedent român,

— 156 —

1133, după cuvântul „originare:
adaugă

”

Codul civil

DESPRE

REMITEREA

XVIII No. 375, 576; Huc, VIII, No. 138;
Alexandresco, VI, p. 716).
6. Această regulă îşi găseşte aplicaţiunea şi în cazul codebitorului unei oblisațiuni indivizibile. (Demolombe, XĂVIII,
No.
412; Larombitre,
Obligations,
Art.
1284, No. 2; Huc, VIEI, No. 138; Alexandresco, VI, p. 716, 717).
7. De asemenea, această regulă îşi găseşte aplicaţiunea şi în cazul codebitovilor unei obligaţiuni conjuncte. (Demo-

cuprinde declaraţia sa că datoria este achitată, caz în care toţi -interesaţii sunt
liberaţi. (Pothier, Obligations, Il, No. 616,
617; Dalloz, Rep.. Obligations, No. 2599;
Suppl., Obligations, No. 1102; Alexandresco, Vi, p. 716).
9, În această privinţă, legea distinge
între remiterea tacită şi remiterea €xpresă, (Alexandresco, VI, p. 716).
3, Remiterea iacită, adică aceea care
rezultă din faptele prevăzute de art. 1282 şi
1285 c. civ. fr. (1138 ce. civ. rom.), este prin
esenţa sa reală, neputând să devie personală decât în virtutea unei rezerve exprese care exclude orice remitere tacită,

(Demante

et Colmet

de Santerre,

lombe,

V, No.

nici unuia dintre obligaţi,

XXVIII,

No. 415; Demante

et Col-

met de Santerre, V, No. 255 bis, V; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 395, text şi nota 31,
p. 207; Laurent, XVIII, No. 576; Alexandresco, VI, p. 716, 717; Contra: Larombiere, Obligations, Art. 1282, No. 10; Bufnoir, Propriâte et contrat, p. 752).
8. Remiterea titlului făcută debitorului
principal liberează pe fidejusor, deoa-

253 bis, II; Laurent, XVIII, No. 575; Alexandresco, VI. p. 716).
.
4. Potrivit dispozitiunilor art. 1284 c.
civ. fr. (1140 c. civ. rom), în cazul când
creditorul remite de bună voie unuia din
debitori titlul privat sau autentic, care
constată obligația sa, el nu mai poate urmări pe nimeni, deoarece nu mai are dovada scrisă a creantei sale. Deci, dacă creditorul remite titlul unuia din debitori,
efectul acestei remiteri are loc faţă de
toţi codebitorii. (Alexandresco, VI, p. 716).
5. Art. 1984 e, civ. în. (1140 c. civ. rom),
face în special aplicaţiunea regulei puse
de art. 1995 ce. civ. în. (î141 c. civ. rom),
în cazul când titlul creanţei este remis în
mod voluntar de către creditor unuia dintre codebitorii solidari, deoarece creditorul, remiţând, titlul său
a manifestat
întențiunea de a nu mai exercita acţiunea

sa contra

Art. 1141

DATORIEI

rece

creditorul

nemaiavând

îitlu

în

pri-

vinţa debitorului principal nu mai are
titlu nici faţă de fidejusor. (Demolombe.
XXVIII, No. 414; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 235 bis, III; Aubry et
au, ed. 4-a, IV, $ 525, p. 207; Alexandresco, VI, p. 717).
9, Remiterea titlului fidejusorului liberează pe debitorul principal.
(Demolombe, XXYVIII, No. 415; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 235 bis, LV; Laurent, XVIII, No. 377; Alexandresco, VI, p.

10. Remiterea

titlului

făcută

de

cre-

ditor unuia dintre fidejusori, liberează
pe
ceilalţi
cofidejusori.
(Demolombe,
XVIII, No. 416: Alexandresco, VI, p. 717),
11..A se vedea art, 1141 din codul civil
cu notele respective.

(De-

molombe, XXVIII, No. 412; Larombitre.
Obligations, Art. 1284, No, 1: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 523, p. 207; Laurent,

sau descărcarea expresă făcută !) în
liberează pe toţi ceilalţi, afară
solidari,
ii
folosul unui din codebitor
numai dacă creditorul şi-a rezervat anume drepturile sale în conArt.

tra

1141.—

acestor

din

Remiterea

urmă.

In cazul din urmă, creditorul nu poate cere plata 'datoriei
decât scăzând partea acelui cărui a făcut remitere. (Civ. 1039 urm.,
1049,1054,

1047,

1056;

C.

805;

com.

Fr.

Civ.

1285).

Tezi fr. Art. 1285. — La remise ou d&charge conventionnelle au profit
de un des cod6hiteurs solidaires, libăre tous les autres, ă moins que le creaneier
m'ait 'expresstment râserv6 ses droits contre ces derniers.
Dans

ce dernier

cas,

il ne

peut

r&pâter

plus

la

que

dette

deduetion

faite

de la part de celui anquel il a fait la remise.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Acceptare

12,

Codebitori 3—7, 9—13, 15,
16,

Codebitori
16,

conjuncţi

Creditori conjuncți 2).

15,

'Creditori solidari 17, 19.
Indivizibilitate 3, 4, 18.
Insolvabilitate 11,
Intențiune 7.
Mandat 4.
Obligaţie conjunctă 15, 20,

Prezumpţiune 16.
”
Recurs 13,
Remitere 1 urm.
Remitere expresă 5, 14.
Remitere gratuită 13,
Remitere oneroasă 13.
Remitere personală a daĂ
toriei î.

1) În textul francez în loc de cavintele: „descărcarea

expresă

— 157—

_|

Remitere reală a datoriei
2,
Remitere tacită 14.
Renunţare 3, 4.
Scădere 10, 11,
9—13,
4—7,
Solidaritate
N
.
17, 19.
sacramentali 8.
Wermeni

facută“ se zice: „decharge conventionellet!,

Art.

1141

DESPRE

REMITEREA

Doctrină.
1, Remiterea

datoriei poate

fi personală

sau reală. Remiterea datoriei este personală când ereditorul descarcă de datorie
numai pe debitorul său sau numai, pe
unul din debitorii săi, fără a libera şi pe
ceilalți.
Remiterea
datoriei
este
reală,
când creditorul face un act care cuprinde
declaratia sa că datoria este achitaiă, caz
în
care
toţi
interesaţii
sunt
liberaţi.

(Pothier, Obligations, II, No. 616, 617; Dal-

loz, R€p., Obligations,
Obligations, No. 1102;
p.

716).

No. 259%; Suppl.
Alexandresco, VI.

' 2, Din dispoziţiunile art. 1284 şi 1285
c. civ. fr. (1140 şi 1141 e. civ. rom), rezultă
că emiterea
datoriei
este
considerată
reală, afară de stipulaţiunea contrară. (Demolombe, XXVIII, No. 458: Dalloz, Rep.
Ohligations, No. 2599; Suppl., Obligations,
No. 1102; Laurent, XVIII, No. 368: Ale
xandresco, VI. p. 719).
3. Când obligațiunea este
indivizibilă
şi creditorul face remiterea unuia dintre
mai, mulţi codebitori, după o părere, dispozițiunile art. 1285 c. civ. fr. (1144 c, civ.
ron.) îşi vor găsi cu atât mai mult apli-

cațiunea şi din cauza naturii datoriei. (Larombi&re, Obligations, Art. 1285, No. 18;

Dalloz,

Rep.

Suppl.,

1105),

Obligations,

No.

4, După altă părere, în acest caz, nu
trebueşte să se prezume că creditorul a
înțeles să renunțe la dreptul său, dacă
în convenţiune nu se prevede această renunţare, deoarece coobligaţii nu au mandat ca în caz de solidaritate de a se reprezenta
unii
pe
alţii.
(Demolombe,
XXVIII, No. 460; Dalloz, R&p, Suppl.. ODligations, No. 1105: Alexandresco, VI p.
719),

5. Poirivit dispoziţiunilor art, 1285 ce.
civ, fr. (1î4 e. civ. rom), remiterea
expresă a datoriei făcută de creditor, fără
nici o rezervă, unuia din codebitorii solidari, liberează pe toţi debitorii, fiind considerată
ca
făcută
tuturor
debitorilor.
(Alexandresco, VI, p. 144, 196).

6. Codebitorul

solidar

nu

este

liberat

prin remiterea datoriei făcută
lui, coobligat al său. (Demolombe debitoruNo, 465: Alexandresco, VI, p. 718, XXVIII,
„7. Potrivit dispoziţiunilor art. nota 9).
1285 c.
Civ. fr. (1144 e. civ, rom.) rezerva
drepturilor creditorului contra
codebitorilor
solidari ai debitorului îri favoarea
căruia
creditorul a făcut remiterea
titlului sau
a datoriei, trebueşte să fie expresă,
astfel
încât intențiunea sa trebueşte
să: fie manifestată

în mod neechivoe. (Dalloz, R&p.
Obligations. No. 2600: Suppl., Obligations.
No.
1102; Planiol. II. No. 749;
Alexandresco, VI, p. 719).
8. Pentru ca rezerva să fie
declarată

expresă

nu

este

nevoie

să

isze (ermenii, o. acut mtali- se întrebuin(Dalloz Râp.,
„bilgatlons,
No.
1395, 2600),No. 2600; Suppl.,
Oblizati
DP
bligations,

Codul

DATORIEI

civil

9. Astfel, se consideră că creditorul a
făcut o rezervă expresă, când a restrâns
remiterea numai pentru parica unuia dintre debitorii solidari. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1593, 2600).
,
10, Potrivit dispozițiunilor art. 1285 c.
civ. fr, (1141 ce. civ. rom.) când creditorul
a făcut rezerva expresă, el nu poate cere
dela
codebitorii
solidari
plata
datoriei
decât. scăzâna partea debitorului în favoarea căruia a făcut remiterea, (Dalloz,
Rep.. Obligations, Art. 2601; Alexandresco, VI, p. 719).
1. |n acest caz, dacă unul din ecodebitozii solidari devine insolvabil,
credi-

torul

nu

va

putea

debitori, decât
în favoarea
(Delvincourt,
II, No. 529;
1585, No. 16;

urmări

pe

ceilalți

co-

scăzând partea debitorului
căruia
a făcut
remiterea.
II, p. 575,
nota;
'Toullier,
Larombiere, Obligations, Ari.
Marcad€, Art, 1285, No. 5;

Dalloz, Râp.. Obligations, No. 2601; Huc,
VIII, No. 158; Alexandresco, VI, p. 220).
12, Rezerva este valabilă în privința

codebitorilor solidari, chiar fără concursul
şi acceptarea lor. (Alexandresco, VI, p.
209

- 13. Debitorul

solidar

în

favoarea

d-

vuia Sa făcut remiterea datoriei, nu are
recurs contra
codebitorilor
săi care
au
profitat de ea, dacă remiterea s'a făcut
cu titlu gratuit; e! are însă recurs dacă
remiterea nu e pur gratuită, (Dalloz,
Rep,
Obligations, No. 2605),
14. Dispozitiunile art. 1285 c. cir. fr.
(1141 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea

atât în cazul când remiterea

datoriei esie

expresă, cât şi în cazul când remiter
ea
datoriei este tacită. (Dalloz, Râp.,
Obligutions, No. 2609).

15. Dispoziţiunile art, 1285 c. civ, În.
(1tai C. CIV. rom.) îşi găsesc
aplicaţiunea
ŞI în cazul când creditorul face
remiterea datoriei unuia dintre mai
mulţi coebitori

conjuncți,

Obligations,

No.

(Dalloz,

Râp.,

1108),

16. Prezumpţiunea

de

Suppl,

liberaţiune

văzută de art. 1282
Civ, rom.), potrivit

ce, civ. fr. (1158
căruia remiter

tor

proba

preSic.

voluntară a titlului original, făcută: deeaeredi_
debitorului,

profita

tuturor

(Demolombe,

dă

XXVIII,

et Colmet

liberaţiunii,

codebitorilor
No.

415;

va

conjuneţi.
Demante

de Santerre, V, No. 233 bis, V;
ed. 4-a. IV, $ 325,
și
nota 51, p. 207; Dalloz, Rep, Suppl., text
ObliAubry

et Rau,

gations,
No.
1108; Laurent,
XVIII,
No.
576; Alexandresco, VI, p. 716,
717: Contra:

Larombiăre, Obligations, Art, 1282,
No. 10).
17. Un creditor

solidar
mite decât partea sa din
loz, Rp.
Obligations, No.

nu
poate
re-:
creanţă. (Dal2552),

8. De asemenea, unul din
creditorii
unei datorii indivizibile
nu poate remite
ecât
partea sa,
al
Gp.
igations, No. 2552),
(Dalloz, Rep.
Obliga

unul

este

+ Când

dintre

eliberat

remiterea

creditorii

de

titlului emană

întreaga

solidari,

datorie.

dela

debitorul
(Demo-

.

Codul

civil

DESPRE

REMITEREA

juncţi.

lombe, XNVIII, No. 409; Larombi&re. Obligations, Arxt,- 1282, No. 9; Dalloz Râp.
Suppl., Obligations. No. 1085).
.
20. De asemenea, debitorul este liberat
de întreaga datorie, când remiterea titlului sa făcut de unul din creditorii con-

Art. 1142

DATORIEI

(Demolombe,

XXVIII,

No.

410;

Dalloz, Râp., Suvpl.. Obligations, No. 108:
- Contra:

1282,

vil

Larombiere.

No. 9).

' Obligations,

2]. A se vedea: art. 1140
cu notele respective.

din

codul

Art.
ci-

Art. 1142.— Remisiunea sau descărcarea expresă, făcută !)
debitorului principal, liberă cauţiunile.
_Aceea acordată cauţiunei nu liberă pe debitorul principal.
Aceea acordată unei din cauţiuni nu liberă în totul?) pe celelalte.
Aceea acordată unei cauţiuni dată în urmă prin act separat nu
liberă prin nimic pe celelalte *).
Aceea ce creditorul a primit dela o cauţiune pentrua o descărcă din chezășia sa, trebue să se impute asupra datoriei, şi să
descarce pe debitorul principal şi pe celelalte cauţiuni. (Civ. 1067,
1110,
1287,

1141, 1142, 1161, 1674, 1679;
1288; Civ. Ital. 1282-1284).

C.

com.

802,

805;

Civ.

Fr.

Tet fr. Art. 1287. — La remise ou dâcharge conventionnelle accordâe au
debiteur principal libăre les cauntions;
!
Celle accordâe ă la eantion ne libăre pas le debiteur principal;
Celle accordâe ă lune des cautions ne libire pas les autres.
Tezi fr. Art. 1288. — Ce que le ertancier ă regu d'une caution pour la
decharge de son eantionnement, doit 6tre imput6 sur la dette, et tourner ă la d6charge du d€biteur principal et des autres cautions.
Tezt Ilal. Art. 1282. — La rimessione o liverazione convenzionale accordata al dehitore principale liberai fideiussori; quella accordata al fideiussore non
libera. il debitore principale.
Text Ital. Art. 1283. — La liberazione accordata dal creditore ad uno
dei suoi fideiussori senza il consenso degli altri, profitta i medesimi per la parte
di quelo che fu liberato.
INDEX

rombiă&re, Obligations, Art. 1287, No. 4;
Demante et Colmet de Santerre, V. No.
237 bis, IL; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV,
$ 325, p. 205; Dalloz. Râp., Obligations.
No. 2605; Suppl.. Obligations, No. 11%;
Laurent, XVIII, No. 570; Alexandresco,
VI, p. 720).
2. Remiterea datoriei acordată debitorului principal produce acelaş efect când
remiterea datoriei rezultă tacit din remiterea
titlului
creanţei.
(Demolombe,
XXVIII, No. 414: Dalloz. Rep, Suppl., Obligations, No. 1105).
3. Fidejusorul nu poate invoca dispo-

ALFABETIC

(la doctrină)
Acceptare

7, 10,

Cofidejusori

12—18,

20,

Concordat 6,

Consimţimânt 10.
Debitor principal
șI
Faliment 6,

1—5, 8,

Fidejusiune î, 3, 4, 5, 7-18, 20—26.

Imputațiune 25, 26.

Ordine

publică

24, 25.

Plată 17.

Remitere
Remitere
Remitere
Remitere
- Remitere
16.

î urm.
expresă 18,
gratuită 1. .
oneroasă îl.
reală de datorie

| Rezerve 4, 5, 7.
Rezoluţiune

25.

Solidaritate

14, 15.

Scădere 21, 22, 23.

Insolvabilitate 24,

Doctrină,

ziţia art.

voluntară

acordată

debitorului

liberează

pe fidejusor. (Pothier, Obligations. II, No.
617; Demolombe,
XXVIII, No. 461; La1) ln textul
ionnelle“,

francez

în loc de

cuvintele:

„descărcarea
.

2) In textul francez lipsesc cuvintele: „în totul“.

de

1287 $ 1 c. civ. fr.

expresă

făcută“

se

zice:

159

—

„ddoharge conven-

i

A

3) Acest al Alea alineat, lipseşte în textul francez şi este adus de legiuitorul nostru
Marcad; cuprinsul acestui alineat se găseşte încă şi în art. 1284 Codul civil Italian.

—

(1142 $ ic.

civ. rom.), decât atunci când remiterea
sa făcut debitorului pe care l-a garantat
şi pentru datoria pe care a garantat-o.
(Demolombe. XXVIII,
No.
465;
Dalloz,
R&p., Suppl... Obligations, No. 1105).

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1287 $ 1.
c, civ, în. (1142 $ 1 c. civ. rom.), remiterea

după

explicaţiile date

Art. 1142

DESPRE

REMITEREA

4, Creditorul care descarcă pe debitor,
poate, după o părere, să-şi rezerve totdeauna
drepturile contra
fidejusorului.
(Dalloz, R€p., Obligations, No. 2604; Lauvenit, XVIII, No. 374),
,
5. După
altă părere,
creditorul care
remite datoria debitorului principal nu
poate să-şi rezerve drepturile contra fidejusorului, deoarece liberarea fideiusorului este o consecință necesară şi inevitabilă a remiterii datoriei debitorului
principal. (Demolombe, XXVIII, No, 462;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 525, text şi

nota 25, p. 205; Larombiăre,

Obligations,

Art. 1287, No. 1; Pont, Petits contrats, II,
No. 407;
Baudry
et Wahl,
Cautionnement,
No.
1155;
Alexandresco,
VI,
p.
720).

6. Dispoziţiunile art. 1287 $ 1 ce. civ. fr.
(1142 $ [, c. civ. rom.), nu-şi găsese aplicatiunea la concordatul post-falimentar. (Demolombe, XXVIII, No. 464: Troplong, Cauiionnement, No. 504; Pont, Petits, conirais, IL, No. 406; Demante et Colmet de
Santerre,
V, No. 237 bis, I; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 395, text şi nota 95, p.

206; Dalloz, Re&p., Suppl., Faillite, No. 1099;
Obligations,
No.
1105;
Laurent,
XVIII,
No. 571; Lyon-Caen
et Renault, Droit
commercial,

VI,

p.

720,

VII,

724).

No.

619;

Alexandresco,
|

7. Rezerva este valabilă în privința
fidejusorilor, chiar fără concursul
şi accepiarea
lor.
(Lyon-Caen
et
Renault,
Droit commercial, VIL No. 657;
Comp.
Alexandresco, VI, p. 729),
.
8. Potrivit dispozițiunilor art,
1287 $ o
c. civ. fr, (1142 $2 c. civ, rom.),
sau descărcarea făcută fidejuso remiterea
rului nu
liberează pe debitorul principal,
deoarece
obligaţia principală poate
exista
independent
de obligaţia accesorie.
(Demolombe, XXVIII, No. 415, 466;
Larombiăre,
Obligations, Art, 1287, No. 2;
Demante et
olmet de
Santerre, V,
257 bis, II;
Dalloz, R€p., Obligations, No:
No. 2606; Suppl.,
Obligations, No. 1107; Laurent
,
XVII.
No. 572; Planiol, II, No. 2579;
Alexandre.
sco, VI, p. 722),
9. Debitorul principal va fi însă
liberat dacă se va stabili din termeni
i actului sau din împrejurări că
creditorul a
voit să stingă însăşi datoria,
odată cu
descărcarea fidejusorului. (Pothier
gations, II, No. 617; Demolombe, , ObliXXVIII,
No. 466; Mourlon, II, No.
1435; Dalloz,
Rep.
bligations,
No.
2606;
Laurent,

XVIII, No, 572; Alexandresco,
VI, p. 723),
0. În acest caz însă, va fi necesar
ă şi
acceptarea

debitorului, deoarece remiterea datoriei convențională
nu se poate
iace decât prin consimţimântul
părților.
(Pothier, Obligations, II, No.
617; Demolomabe, XXVIII, No. 466;
Mourlon, II, No.
1455; Laurent, XVII, No.
572; Alexandresco, VI, p. 723),

11, Dispozitiunile art. 1287 $ 2, e.
civ.
fr. (1142 $ o, e. civ. rom.), îşi găsese
aplicațiunea numai la descărcarea
gratuită a
fideiusorului, căci dacă ea a
avut loc cu

—

Codul

DATORIEI

titla

plata

oneros,

are

însăşi.

un

efect

(Demolombe,

absolut

civil
ca

şi

XXVIII, No.

466;
Dalloz,
Rep.,
Suppl.,
Obligations,
No. 1107; Laurent, XVIII, No. 372; Alexandresco, VI, p. 726).
SI
12. Legiuitorul
român
a
modificat
textul paragrafului 5 al art. 1287 c. civ.
îr. şi a prevăzut în paragraful 5 al art.
1142 e. civ. rom., cuvintele: „în totul“, care
lipsesc în textul francez, ţinând seama
de critica autorilor, deoarece
remiterea
acordată unuia din fidejusori nu liberează
în totul pe ceilalţi fidejusori.
(Alexandresco, VI, p. 725, nota 5),

13. Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1287

$ 5 e. civ. fr, (1142 $ 3 cc, civ, rom.), remiterea sau descărcarea
acordată
unuia
dintre fidejusori nu liberează pe ceilalți
fidejusori. (Dalloz, Re&p., Obligations, No,
2606; Alexandresco, VI, p. 725).

14. Dispozitiunile

art.

1287

$ 5 c. civ.

fr. (1142 $ 5 c. civ. rom), după o părere,
nu se aplică la fidejusorii solidari, căci
remiterea făcuiă unuia dintre fidejusorii
solidari,
profită pentru
totul
celorlalți
fidejusori solidari, (Toullier, VIL, No. 331:
Marcade, Art. 1287, No. 6; Dalloz,
Rep,
Obligations,
No, 2606: Suppl.,
Obligations, No. 1107).
15. După altă părere, dispoziunile
art,
1287 $ 3 c. civ. fr. (1142 $5cc, Civ.
rom.)
îşi găsesc aplicaţiunea şi la fide
jusorii
solidari, însă ceilalţi fideiusori solidari
nu
vor putea fi urmăriţi decât după
ce se
va scădea partea fidejusorului
care a
obținut remiterea.
(Demolombe, XXVIII,
No. 466: Larombitre,
Obligations, Art.
(287, No. 2: Aubry et Bau, ed.
4-a, IV,

$ 525,

p.

206;

Alexandresco,

Laurent,

VI, p. 723),

16. Creditorul

poate

XVIII,

No.

572;

să renunțe

la fi.
dejusiune întrun mod absolut:
şi în acest
caz remiierea
de datorie devine
reală,
liberând pe toți fidejusorii.
(Pothier, Obligations,
II,
No.
617;
Demolombe,
XAVIII, No. 467: Larombitre,
Obligations,
Art. 1287, No. 3: Laurent, XVIII,
No. 375;
Alexandresco, VI, p. 724),
„17. In cazul când remiterea
sau descârcarea s'a făcut unuia dintr
e fidejusori în
urma plăţii

(Dalloz,

, toţi fidejusorii vor fi liberaţi.
R€p., Suppl.
Obligations,
No.

18. Dispoziţiunile

art.

1287 cc.

civ, îr,
(1142 c. civ. rom), au avut în
vedere numai remiterea expresă. Prin
urmare, remiterea titlului original sau
a actului autentic unuia
din fideijusori, face să se
prezume remiterea şi în benef
iciul celorlalţi coobligaţi şi a debitorulu
i
creditorul renuntând la proba principal,
dreptului
său față de.toți. (Demolombe,
XXVIII, No,

415, 416: Demante et Colmet de Santerre,
V. No. 255 bis. IV; Dalloz, Rep.
Suppl.,
Oblig
No.

ations,
577).

No.

1107;

Laurent,
.

XVIII,

„19. Paragraful 4 al art. 1142 din codul
civil român,

corespunzător

160—

nu există în articolul francez
şi este. adăugat de legiui-

Codul

torul român.
nota 3, 725).

(Alexandresco,

20. Potrivit

art.

1142

VI,

p.

$ 4 ce. civ,

725,

rom,

vemiterea
acordată
unui
fidejusor
în
urmă prin act separat, nu liberează în
nimic pe ceilalți fidejusori. (Alexandresco, VI, p. 725, 726).
21. În principiu, ceilalţi fidejusori nu

pot

fi urmăriţi

decât

pentru

ceea

ce a

rămas din datorie după ce se scade partea virilă în datorie şi partea contributivă
în caz de insolvabilitate a fidejusorului
care a obținut remiterea. (Pothier, Oblisations, II, No. 617; Demolombe, XXVIII,
„No. 467; Larombiere
Obligations, Art.
1287, No. 5; Mass€ et Verge sur Zachariae, III, $ 569, p. 455; Mourlon, II, No.
1435: Demanite et Colmet
de Santerre,
V, No. 237 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 325, text şi nota 24, p. 205; Dalloz,
R&p., Obligations, No. 2606; Suppl., Obligations, No. 1107: Laurent, XVIII, No. 573:

Huc,

VIII,

No.

140; Planiol,

II, No. 2579:

Alexandresco, VI. p. 724).
22, Această regulă îşi găseşie aplicațiunea numai dacă garantarea fidejusorilor a avut loc odată, dacă însă garanțiile au avut loc succesiv şi independent.
unele de altele, remiterea făcută ultimu-

lui fidejusor nu va aduce

scăderea

părţii

sale din cuantumul datoriei. (Demolombe,
XXVII, No, 468; Larombiăre, Obligations,
Art. 1287, No. 35; Dalloz, R6p., Obligations, No. 2606; Suppl., Obligations, No.
1107; Contra: Laurent, XVIII, No. 533;
Huc, VIII, No. 140).
-

23. Dispoziţiunea art. 1288 ce. civ. fr.
(1142 $ ultim c. civ, rom,), potrivit căreia

tot ceea

Art, 1143

DESPRE COMPENSAȚIUNE.

civil

ce ar plăti

fidejusorul

irebueşte

să se scadă din datorie, a fost criticată de
- Secţiunea

IV. —

cea mai mare parte din autori, deoarece
face
dificilă
descărcarea
fidejusorului,
creditorul neavând nici un
avantaj
ca
să-l libereze.
(Demolombe, XXVIII, No. 469: Larombiere, Obligations, Art. 1288,
No. 2; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 258 bis; Dalloz, Râp., Obligations;:
No. 2607; Suppl., Obligations, No. 110%;
Lauren, XVIII, No. 374; Huc, VIII, No.
141).

,

24. Dispoziţiunea art. 1288 c, civ. fr.
(1142 $ ultim, e. civ. rom), este de ordine publică şi nu se poate obiecta că
convenţiunea intervenită între fidejusor
şi creditor a fost pur aleatorie şi că avea
de scop, numai de a libera pe fidejusor,
fără
a
micşora
datoria. (Demolombe,
XXVIII, No. 469, 471; Larombisre, Obligations, Art. 1288, No. 3; Demante et Col-

met de Santerre, V, No. 238 bis; Mourlon,

MI, No. 1457: Dalloz, Râ&p., Suppl, Obligations, No. 1109; Laurent, XVIII, No. 374:
Huc, VIII, No. 141; Alexandresco, VI, p.
726,

727,

728).

i

25. Dacă însă, creditorul şi fidejusorul,
în convențiunea lor, stipulează că descărcarea se va rezolvi, în cazul când se
va face imputațiunea, stipulaţiunea
este
valabilă. (Demolombe, XĂXVIII, No. 472;
Larombiere,
Obligations,
Art. - 1288, No.
4; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No.
1109),

26. Creditorul
păstrează
toate
drepturile
sale
pentru
surplusul
datoriei,
câud se impută potrivit dispoziţiilor art.
- 1288 ce. civ. fr. (1142 $ ultim c. civ. rom.),
asupra datoriei ceea ce a primit dela fidejusor pentru descărcarea sa. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2608).
E

Despre

compensafiune.

Art. 1143. — Când două persoane sunt datoare una alteia,
se operează între dânsele o compensaţiune care stinge amândouă
datoriile în îelul și în cazurile exprese mai jos. (Civ. 714, 973,
1144, 1508; C. com.
1289).

370,

720;

Pr.

Civ. 113,

144,

327;

Civ.

Fr.

Text fr. Art. 1289. — Lorsque deux personnes se trouvent d&bitrices Pune
envers Lautre, il sopre entre elles une eompensation
de la manitre et dans les cas ei-apres exprimâs.

qui 6teint les deux dettes
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din
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curente
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cianţilor, din virimentul
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loz, R€p., Obligations, No. 2614).

9. Mai

saţie

civil

comer(Dal-

există o altă specie de compen-

şi anume

compensaţia

convenţională

care derivă din consimțimântul părților,
care îi fixează condiţiunile şi efectele în

limitele dreptului
comun.
(Demoloimbe,
AVIII, No. 675;
Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 240
bis;
Alexandresco,

VI, p. Z35),

,

10. Potrivit dispoziţiilor art, 1291 ce, civ.
Îv. (1145 c. e. rom.), condițiunile compensajiei legale sunt: 1) ambele datorii să
Doctrină.
fie identice în mrivința obiectului lor:
2) ambele datorii să fie lichide; 3) ambele
1. Comopensaţia este o imputare recidatorii să fie exigibile. (Dalloz, Rep. Oprocă de părţi şi are de scop să împiedece procesele pe care ar fi obligată o - bligations, No. 2615; Alexandresco, VI, p.
754),
parte să le facă, pentru a primi cu o,
ll. O altă condiţiune a compensaţiei
mână, ceea ce ar trebui să dea cu altă
legale este ca datoria să nu fie exceptată,
mână, (Pothier, II, No, 623; Toullier, VII,
potrivit dispoziţiunilor art, 1293 e. civ. fe,
No. 542;
Demolombe,
XXVIII,
No. 476,
(1147 e. civ. rom.), dela compensație. (Dal477: Mourlon, II, No. 1439; Dalloz, Rep.
loz, R€p., Obligations, No, 2615; Alexa
Obligations, No. 2612; Suppl,
nObligatidresco, VI, p. 734),
ons, No. 1110; Laurent, XVIII, No. 380;
12. Condiţiunea esenţială a compensaPlaniol, II, No.
562, 564;
Alexandresco,
jiei este ca datoria ce se opune în
VI, p. 731, 732).
com”
pensaţie să fie personală atât celui care
2. Nu trebueşte să se confunde como_opune câi şi celui căruia i se opune.
pensația cu retenţiunea care este dreptul
Obligations,
No. 2515; Aacelui care este obligat să dea un lucru, * (Dalloz, Rp.
lexandrescd, VI, p. 734, 754, 759),
să reţie acest lucru până i se va plăti
13.
Aceas
tă
conditiune rezult din art.
- sumele ce i se datoresc,
(Dalloz, Rep.
1289 c. civ. fr. (1145 e. civ. rom), ă după
Obligations, No. 2645; Huc, VII, No, 169;
care
compe
nsați
a nu are loc decât între perVIII, No. 142; Alexandresco, VI, p. 730,
soane
respec
iive debitoare una către alta;
nota 3).
prin urmare, trebueşte ca datoriile
3. Compensaţia poate fi: legală, “judisă fie
personale
fiecăreia
dintre
ciară şi facultativă. (Dalloz, Rep.
părți,
adică
Oblicreditorul uneia dintre obligaţiuni
„gaâtions, No.
2615;
Suppl,
Obligations,
este să fie debitorul principal al trebuNu, 1110; Alexandresco, VI, 732),
celeilalte obligaţii şi reciproc.
4. În art. 1289-1299 e. civ. fr. (1145-1155 .
(Demolombe,
e,
XXVII
,
No.
546
urm.:
civ. rom.) legea se ocupă numai
Larombiere, Oblide comgations, Art. 1921, No, 3, 9,;
pensaţia legală, care este aceea
Demante et
care are
Colme
t
de
Santerre, V, No. 246 bis. ]:
loc de plin drept, în virtutea legii
şi
Aubry
et
Rau, ed. 4a. IV, $ 526, text
“fără intervenţia
părților,
(Dalloz,
şi
nota 20, p. 220; Dalioz, Râp.,
Obligations, No, 2613; Suppl., Oblig Rep.
Obligaation
s,
tions,
No. 2670; Suppl, Obligations,
No. 1110; Alexandresco, VI, p. 735).
Ne.
1140;
Laurent,
XVIII,
-No.
5.. Compensaţia judiciară
418
urm;
sau reconHuc, VIII, No. 144 urm.;
venjională este aceea care are
Alexandresco,
„VI, p. 734, 752).
Justiţie, în virtutea unei hotărî loc prin
ri,
(Du:
14. Un debitor nu poate opune
ranton, XII, No. 380 urm.; Demo
comlombe,
pensația cu ceea ce creditorul
XXVIII, No. 480; Demante et Colme
datoreşte
t
de
unei
terțe
pers
Santerre, V, No. 240, 240 bis;
oane, nici nu poate opun
e
Aubry et
in compensație ceea ce i se
Rau, ed. 4-a, IV, $ 325 p.
datoreşte de o
225; Dalloz,
terță
pers
oană, (Demolombe, XXĂVIII,
Rep. Suppl, Obligations, No.
1110; LauNo.
559; Larombiere,
rent, XVIII, No, 587: Huc, VIII,
Obligations,
Art, 1291,
No, 145;
No. 3; Dalloz, Re€p., Obligati
Alexandresco, VI, p.
ons,
733).
No, 2670:
Suppl., Obligations,
6. Compensaţia facultativă este
No.
1158;
Laurent,
aceea
XVIII, No. 420).
„care are loc prin voința
uneia din părţi.
„
+
Cu
toat
(Dalloz,
e
că
Rep.
un
ierț poate să facă
Obligations,
No, .2615;
plata unei datorii, în virt
Suppl.,
Obligations,
No,
1110; Alexanc. civ. fr. (1095 e. civ. rom, utea art, 1236
dresco, VI, p. 755).
),
poate achita datoria pe cale totuşi el nu
7. In afară de compensaţia
de compenprevăzută
sație. (Dalloz, Rep, Obligati
de codul civil, există compe
ons, No. 2684;
nsaţii parţiLaurent, XVIII, No. 420).
culare prevăzute de legi
este compensaţia cheltuelil speciale. Astfel,
+ Dacă însă cel care urmează să
or
primească plata, primeşte dela
între soți, ascendenți şi descecare are loe
terţ compenndenți, ete.
saţia, acestă compensație este
alloz,
R&p.,
igations,
No. 2614: Suppl.
convenţioObligationse No. 1510).
nală, nu legală, (Dalloz, R&p.
, Suppl.. OPI
bligations, No. 1158).
8. De asemenea, compen
salia care re17. Un debitor poate opun
e compensa-

—
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Codul

civil

DESPRE

jia a ceea ce se datoreşie unui terţ, dacă
acesta a cedat drepturile sale. (Duranton,
XII, No. 17; Dalloz, Rep.. Obligations, No.
2684; Suppl., Obligations No. 1158; Lauveni, XVIII, No. 420).
18. Tutorul nu poate opune în compen-

saţie
nici

creditorului

său,

creanța

debitorul tutorelui nu

cestuia

în compensație

minorului,

poate

propria

opune
sa

a-

creanţă

contra
minorului. (Larombi&re,
Obligations, Arţ. 1291, No. 3; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 526, text şi nota 21, p. 230;
Dalloz, Rp., Oblizations, No. 2692; Laurent, XVIII, No. 421; Huc, VIII, No. 144;
Alexandresco,VI, p. 752),
19. Mandatarul convențional nu poate
opune în compensație
datoria sa personală cu ceea ce se datorește mandantului său. (Demolombe, XXVIII, No. 561:
Dalloz, Rep., Suppl... Obligations, No. 1140;
Laureni, XVIII, No. 421;
Huc,. VIII, No.
144: Alexandresco, VI, p. 752).
20. Nu se poate opune în compensație
mandantului. ceea ce mandatarul datoreşte
debitorului
mandantului.
(Dalloz,
Re&p., Obligations, No. 2693; Suppl., Obligations, No. 1160)..
i
21. Când soţii sunt separați de bunuri,
compensaţia nu are loc între o datorie personală a bărbatului către un terț şi datoria personală a acestui terţ
către feRep...
Obligations, No.
2694;
Laurent,
XVIII, No. 422; Huc, VIII, No. 145; Alexandresco, VI, p. 753).
22. Când însă soţii sunt căsătoriţi sub

comunităţii

de

bunuri

şi

când

creanţele şi datoriile femeiei intră în comunitatea al cărei şef este bărbatul, compensaţia va putea avea loc, (Demolombe,
XĂVIII, No. 465; Laurent, XVIII, No. 422).
23. In ceea ce priveşte regimul dotal,
după o părere, în toate cazurile când bărbatul este însărcinat de a exercita acțtiunea privind o creanță a femeiei, cum
este în cazul când este vorba de o creanţă
dotală, compensaţia legală poate să se
opereze. (Duranton, XII, No. 415; Dalloz,
Rep, Obligations,
No.
2683;
Troplong,
Contrat de mariage, IV, No. 3255 urm.).

24. După altă părere, dominantă, compensaţia legală nu poate opera, deoarece
lipseşte

bărbatul

reciprocitatea;

cere,

în

compensaţia

acest

caz,

poate

dacă

opera,

compensaţia fiind facultativă, însă nu se
poate cere compensaţia
contra
bărbatu-

lui. (Demolombe,

Larombitre,

XXVIII,

Obligations,

No.

Art,

564, 565;

1149).

VIII, No.

145;

va sa lichidare.
1014

29.

urm.;

(Dalloz, Râp.. Sociât€, No.

Suppl.,

Comisionarul,

Obligations,

No.

deşi lucrează

1143).

în nu-

mele comitentului său, însă fiind direci
obligat către terţul cu care a contractat,
va putea compensa datoria sa cu o datorie a ierțului cu care a contractat. (Alexandresco, VI, p. 753).
30. Moştenitorul debitor al unei sume
de bani către succesiune nu poate cere
compensarea părții ce i se cuvine comoştenitorului său în această sumă cu creanța sa personală
contra acestui comoştenitor. (Demolombe, XVI, No. 2%9; Aubry
et Rau, VI, $ 629, text şi nota 12, p. 643;
Dalloz, R6p., Obligations, No. 2677, 2678;
Suppl., Obligations.
No.
1147; Laurent,
XVIII, No. 452; Huc; VIII, No. 148; A
lexandresco, VI, p. 758).
31. Debitorul unei succesiuni poate opune în compensație unuia dintre moştenitori, creanța ce
are
contra succesiunii,
până la concurenţa părții din creanţa cese cuvine acestui moştenitor. (Duranton,
XII, No. 421; Demolombe, XVII, No. 294;
Aubry et Rau. VI, $ 635, p. 660; Dalloz,
R€p., Suppl., Obligations, No. 1147; Lau-

1201, No.

Alexandresco,

-

28. De
asemenea,
această regulă îşi
găseşte aplicaţiunea chiar dacă societatea
sar dizolva, deoârece îşi conservă personalitatea
morală
pentru consecinţele
operațiunilor anterioare până la definiti-

4;
Aubry et
Rau, ed. 4-a,
V, $ 536;
text
şi
notele
7,
9, p. 556;
Dalloz,
R€p., Obligations, No. 2683; Suppl., Obligations, No. 1154; Laurent, XVIII, No, 422;

Huc,

1143

bi&re, Obligations, Art. 1921, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 536, text şi nota
8, p. 556; Huc, VIII, No. 146; Alexandreşco, VI, p. 754).
26. O societate comercială urmăriță de
creditorul său nu poate cere compensaţia
datoriei sale cu datoria pe care o are acest creditor personal contra unui asociai, nici debitorul unei societăţi care este
creditorul unuia din asociaţi nu poate cere
ca această creanţă să fie compensată cu
datoria pentru care este urmărit de societate,
(Demolombe,
XXVIII,
No. 566;
Larombiere,
Obligations, Art. 1291, No.
6; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326, text
şi nota 22, p. 250; Dalloz, Râp., Suppl,
Obligations, No. 1142; Laurent, XVIII, No.
450; Huc. VIII, No. 147; Planiol, II, No..
569; Alexandresco, VI, p. 755, 756).
2'7. Această regulă îşi găsește. aplicațiunea atât în cazul când este vorba de
o societate comercială pe acţiuni, cât şi
în cazul unei societăţi în nume colectiv.
(Dalloz, Rep.,
Suppl.,
Obligations, No.

meia sa şi reciproc. (Duranton, XII, No.
415; Demolombe, XXVIII, No. 563; Dalloz,

regimul

Art.

COMPENSAȚIUNE

VI, p.

754),

25. Veniturile dotei, sub regimul dotal,

devenind proprietatea bărbatului, se pot
compensa legal cu propriile sale datorii.
(Demolombe, XXVIII, No. 564; Larom-

— 163

rent

XVIII,

No. 452;

Huc,

VIII,

No.

Alexandresco, VI, p. 757, 758).
32. Moştenitorul care a acceptat

148;

succe-

siunea sub beneficiu de inventar nu poate
compensa datoriile sale,
cu sumele datorite
de

nii.

(Dalloz,

Râp.,

faţă de un terț,
acesta
succesiu-

Obligations,

No.

2679

urm.; Suppl., Obligations, No. 1148),
33. Moştenitorul beneficiar debitor, cu
titlu de moştenitor al succesiunii nu poate
compensa :sumele dobândite cu sumele cu

—

i

Art,

1144

care

este

DESPRE

creditor

comptul

_său

al

personal.

succesiunii

(Dalloz,

COMPENSAȚIUNE

pentru

unei'-succesiuni

accep-

tată sub beneficiu de inventar, care este
în acest timp
şi
debitorul
succesiunii
poate opune compensaţia legală. (Dalloz,
Rp. Obligations No. 2681).

36. Compensaţia

Jurisprudenţă.

Rp,

Suppl., Obligations, No. 1149).
,
,
„34. Moştenitorul beneficiar creditor şi
debitor al succesiunii, poate opune com.
pensaţia legală, dacă datoriile şi. creantele au
întrunit
condiţiunile
prevăzute
de lege pentru compensâție,
înainte „de
deschiderea
succesiunii.
(Dalloz,
R&p.,
Obligations, No. 2681, 2682; Suppl, Obligations, No. 1150; Alexandresco,
VI, p.
758),

35. Creditorul

| Codul civil

legală va fi guvernată

de legea ţării în care sa îndeplinit faptul care a dai naştere compensației. (Despagnet. Droit international, No. 516; Alexandresco, VI, p. 801).
37. După altă părere, compensaţia legală trebueşte guvernată de legile ţărilor
cari cârmuesc
ambele
obligaţii.
(EHuc,
VIII, No. 461).

38. Conpensaţia judiciară
operată
urma unei cereri reconvenţionale, este gu-în
vernată de legea ţării unde este
propusă.
(Alexandresco, VI, p. 801).
Compensaţia
convenţională va îi
guvernată

de
legea
primită
de
părți,
deoarece ea este rezultatul unui
contract.
Jespagnet, 'Droit international,
No. 316;
Aiexandresco, VI, p. 801). .

(Continuare

dela 1924 până la 1927).

1. a) Părtile pot renunţa la compensajiunea
legală, fie anticipat, fie după

îndeplinirea

ei,

întrucât

această

compen-

satiune nu se întemează pe motive de
ordine publică, ci pe interpretarea voinfei comune a părților contractante.
b) Renunţarea la compensajiunea legală
poate fi şi tacită, dar în acest caz, ea nu
se poate presupune,
ci trebueşte să rezulie dinir'un act incompatibil cu efectul extinciiv al compensaţiunii,
precum
e faptul debitorului care putând. opune
compensaţiunea,
plăteşte
totuşi
datoria
sa; acest fapt însă nu poate constitui o
renunțare din
pariea
debitorului
dela
dreptul de a opune şi în viitor creanța
sa în compensaţiune,
deoarece
această
creanţă subsistă şi deci poate
fi stinsă
prin o altă compensaţiune, dacă cel
ce
a plătit devine din nou debitor al debitorului său,
Astfel, din faptul unui chiriaş de a plăti
proprietarului
său integral chiria, deşi
a data acelei plăţi avea o creanţă exigiilă asupra proprietarului, nu se
poate
deduce renunţarea chiriaşului la
compensațiunea legală, decât în ceea ce priveşte
acea creantţă, iar nu şi la orice altă
com.pensațiu

ne

din

8

Jurispr.

TIT,

145),

legală

Iunie

Rom.

1926,

în viitor.
Dreptul

15/1926,

Pand.

(Cas.

56

din

I, 2975

Rom.,

192%,

1926,

Art. 1144. — Compensaţiunea se
operă de drept în puterea
legii, şi chiar când debitorii n'ar
şti nimic despre aceasta; cele
două
datorii se sting reciproc în
momentul când ele se găsesc existând de o dată şi pân
ă la concurenţa cotităților lor
respective. (Civ. 1060, 1101, 1143,
1145; C. com. 370 Ş 2; Civ. Fr. 1290
).
Tezi. fr. Art. 1290. —

La compensation s*0 pore de plein
droit par la seule
quement, ă linstant ou elles se des d&biteurs; les deux dettes s'6teignent râciprotrouvent exister ă la fois, jus quă
leurs quotitâs respectives,
concurrenee de
force

de

la

loi, mâme

ă Vinsu
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Invocare +,
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DESPRE

a legii, chiar când debitorii nu ar şti nimic despre aceasta şi chiar în contra voinei uneia dintre părți. (Demolombe, XXYIII,

No. 642; Larombitre, Obligations, Art. 1290,

No. 1; Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 241 bis, L; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
3 328, p. 256; Dalloz, Râp„ Obligaiions,

2756;

No.

1179;

No.

Obligations,

Suppl.,

No. 381; Huc, VIII, No.
Laurent, XVI
145; Planiol, II, No. 586; Alexandresco, VI,
.
p. 791, text şi nota 5).
pronunfi
poate
legală
ţia
Compensa
2,
țată de tribunale, din oficiu. (Demolombe,
XXVIII, No. 642; Larombiăre, -Obligations,

Art, 1290, No. 1; Dalloz, R€p., Obligations,

No. 2736; Suppl.. Obligations, No. 1179;
Laurent, XVIII, No. 581; Contra: Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 528, text şi nota |,
p. 256; Planiol, II, No. 587; Comp.: Alexandresco, VI, p. 792).
3. Compensaţia legală este declarativă și
hotărîrea care o admite, are efeci retroactiv
deoarece compensaţia își produce efectele
există
din ziua când cele două obligaţii
legale.
împreună și întrunesc caracterele
(Dalloz, R&p.. Obligations, No. 2736; Suppl.,
Obligations, No. 4180; Alexandresco, VI, p.
,

792), -

Art, 1144

COMPENSAȚIUNE

4, Compensaţia legală, poate fi invocată
în orice stare a procesului, chiar pentru
prima oară în apel, indiferent de timpul
când s'a produs deoarece produce efectele
“ tuturor excepţiunilor perempiorii. (Demo-

-

lombe, XXVIII, No. 645; Larombiere, Obligations, Art. 1290, No. 2; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 238, p. 256: Dalloz, Rp.
Obligations. No. 2758; Suppl., Obligations,
No. 118; Alexandresco, VI, p. 792).
fi propusă
poate
nu
5. Compensaţia
omisso medio, pentru prima oară în casație. (Alexandresco, VI, p. 795).
6. Când condamnarea sa produs şi a
rămas definitivă, partea condamnată are

când nu avea cunoştinţă de existența datoriei care a dat loc la compensație. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 2758).
9, Incapacitatea părților nu constitue un
obstacol la operarea compensaţiei legale deoarece ea are loc de plin drept, în puterea
legei şi fără vreo manifestare de voinţă

din partea părților. (Demolombe, XXVIII,
No. 585; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326,
p. 231;

Dalloz, Râp., Obligations, No. 2745;,

Laurent, XVIII,
No. 582; Planiol, II, Noj
579; Alexandresco, VI, p. 769, 793).
Ă
10. Compensaţia are efectele plăţii de-

oarece ea constitue un mod de plată. (Demolombe, XXVIII, No. 648; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 328, p. 237; Laurent,
No. 457;

XVIII,

Planiol, II, No. 588; Alexandresco,

VI, p. 769, 793).

|

era

creanţe

din

una

dacă

1]. Astfel,

producătoare de dobânzi,
din momentul
compensaţiei, dobânzile vor înceta de a
mai curge şi compensaţia se va face la
această creanță adăugându-se dobânzile la
capital până în momentul când are loc
compensaţia.
(Demolombe,
XXVIII, No.
650; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, $ 38, p.
257: Laurent, XVIII, No. 459; Planiol, II,
No. 588; Alexandresco, VI, p. 795).

12. Din

momentul

compensaţiei,

legiile şi ipotecile se sting,
riile sunt stinse de drept.

deoarece
(Pothier,

prividatoObli-

gations, IL, No. 636;. Duranion, XII, No. 454;
Demolombe, XXVIII, No. 649; Aubry et
Rau,

ed.

4-a,

IV,

$ 328,

p.

257;

Laurent,

XVIII, No. 459; Planiol, Il, No. 588; Alexandresco,

VI,

p. 793).

o

O

„13. Din momentul compensaţiei fidejusorii sunt liberaţi şi amanetul dispare,
trebuind
(Pothier,

a se restitui obiectele amanetate.
Obligations, II, No. 636; Duran-

ton, XII, No. 459; Demolombe, XXVIII, No.
649: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 328, p.
257; Laurent, XVIII, No. 459; Alexandresco,
VI, p. 793).

dreptul să invoace compensaţia legală, de-

14. Compensaţia suprimă
pentru viitor
posibilitatea unei prescripţii liberatoare, de-

La-

oarece ambele datorii s'au stins.
(Demo_lombe. XXVIII, No. 651; Aubry et Rau, ed.
4-a, LV, $ 398, text şi nota 5, p. 257; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 1185;
Taurent.
XVIII, No. 460; Alexandresco,

are
produsă
condamnarea. odată
oarece
efect a pune pe debitor în obligaţia de a
unei
are valoarea
plăti şi compensaţia,

plăţi.

(Demolombe,

XXVIII,

No.

647;

rombiăre, Obligations, Art. 1290, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 528, text şi nota

2, p. 236; Dalloz, Râp., Obligations, No.
2758; Suppl., Obligations, No. 1193; Laurent,
XVIII. No. 386; Alexandresco, VI, p. 792).
7, Dacă sa propus în justiţie
saţia şi s'a respins pentru o cauză

compencare di-

struge creanţa 'cum ar fi prescripția, lucrul

judecat împiedecă pe debitor de a face
compensația, dacă însă s'a respins pentru
alt motiv de exemplu, pentrucă creanţa
putea
debitorul va
era exigibilă,
nu
face compensaţia când va îi dispărut ob-

stacolul -şi ereanţa va întruni condiţiunile
cerute pentru compensație. (Dalloz, R&p.,
Obligations, No. 2758; Suppl., Obligations,

No. 1183).

8. Creditorul

care va executa

hotărirea

sa după ce a operat compensaţia va fi condamnat la daune-interese, afară de cazul

VI,

p. 793).

"

15. Datoriile compensate nu mai pot fi
mărite
silit.
(Alexandresco,
VI,
pag.
794).

„16.

Compensaţia poate fi totală sau par-

țială,
sunt

după
egale

deci

cum

ambele

între ele, sau

cealaltă.

datorii

una

este

(Alexandresco,

existente

mai

mare

YI.

pag.

732).

17.

sunt

In

cazul

egale,

când

cele

compensaţia

două

le

datorii

stinge

nu

numai

până la concurenţa datoriei celei mai mici.
iar pentru restul creanţei celei mai mari
nu se produc efectele compensaţiei. (Demolombe, XXVIII, No. 652; Demante et

Colmet de Santerre, V, No. 241 bis, I, îl:
Dalloz, R&p., Obligations, No. 2632; Alexandresco,

— 165 —

VI,

p.

769,

793,

794).

Art. 1145

DESPRE

COMPENSAȚIUNE

Codul

civil

Art. 1145.— Compensaţiunea n'are loc decât între două datorii

care deopotrivă au de obiect o sumă de bani, o cantitate oarecare
de lucruri fîungibile de aceiași specie şi care sunt deopotrivă
„lichide şi exigibile.
Prestaţiunile în fructe :) al căror preţ este regulat prin mercuriale 2), se compensă cu sumele lichide și exigibile. (Civ. 1143,
1145, 1576, 1769 urm.; Pr. civ. 139; C. com. 40; Civ. Fr. 1291).
Tei fr. Art. 1291, —

La compensation n'a lieu quwentre deux dettes

qui.
ont 6galement pour objet. une somme d'argent, ou une certaine
quantit6 de choses fongibles de la mâ&me espăce et qui sont 6galement liquides et
exigibles.
Les prestations en gra, ins ou denrtes non contestees, et dont le prix est
p euvent se compenser avec des sommes liquides et exi-

„regl6 par les mereuriales,
gibles.
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Acţiune
30,

reconvenţională

Animale 23.
Anulare 54—37,

Bani 2, 6, 7, 13, 26, 27,
Clauză penală 9,

Compensaţie 1 urm.
Compensaţie facultativă 8,
Condiţiune 49. 50, 554
Cont curent 33, 34,
Contestaţie 31, 32.

contestată

Obligaţie

facultativă

44—.47.

”

Exigibilitate 17, 28, 39—60,
Expertiză 14,
Faliment 42,
Fructe 22,

56, 59, 60,

61.
;

5, 13—15,

”

22, 23,

decât dacă

o-

biectul uneia din
atorii poate servi
plată celeilalte dato rii, deoarece -comp de
ensaţia constitue un mod de plată
iar nu
de schimb. (Pothier, Obligations,
624; Duranton, XII, No. 585; Dem II, No.
olombe,
1) Art.

VI,

bis, IV;

Aubry

des

et

p. 737).

compensația

sumele

de

bani.

poate
(Dalloz,

avea
R&p.,

loc
O-

poate avea

754).

4, Astfel,
fiecare

toaie de vin;

Specie 3, 5, 10.
Suspensie 38.
Termen 40—48,
Urmărire silită 39.
Vânzare 27.
Vin 4.

există compensație

242

Obligations,

et Colimet

gibile să fie de aceeași specie.
,
Rep., Obligations, No. 2621; Suppl.,(Dalloz
Obligations, No. 1114; Alexandresco,
VI, p.
dacă

Bentă 51, 52.
Resciziune 54—37,
Rezerve 31.
Şicană 32.

Doctrină,
]. Nu

Demante

ligations, No. 2616).
3. De asemenea, compensaţia

Preţ 5,

Instrumente de arat 13,
Intârziere 17,
Intenţie 27.
Interpretare strictă 21, 26.
Lichiditate 17, 28—38,
Loc 5.
'
Lucruri determinate 6, 10,

No.

Larombiăre,

ed. 4-a, IV, 8 526. text şi nota 2, p.
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2616;.

pentru

8,

Proces 31, 32, 38,

Hotărire 38, 45, 46, 47.
Identitate 1.
Insolvabilitate 43, 45, 46,

V,

2. Astfel,

Plată 1.
Porumb 22,

Producte
25—28,

10;

loc pentru lucrurile fungibile, adică pentru
acele lucruri care pot fi înlocuite unele
prin
altele, cu condiţie ca aceste lucruri
fun-

Prestaţie 18, 19, 2 5,

Grâu 22, 23,

No.

lexandresco,

34,

Oficiu 60,
Orz 23,
Ovăz 23.

Prescripţie

No. 485;

Suppl., Obligations, No.
1111; Laurent,
XVIII, No. 589; Planiol, Î[, No. 571; A-

Obligaţie alternativă 7.

Obligație ilicită 58,
Obligaţie naturală 53,

Deconfitură 43, 45, 46, 47.

47,

Rau,
226;

Mandat 36.
Mercuriale 13,14, 16, 24,26,
Nulitate 54—57.
Obligaţie
32, 38,

1291,

Santerre,

Obligaţie de a face 11, 12.

Curte de casaţie 37.
Decădere

Art.
fungibile 3, 26,
nedeterminate 5,

10

Apreciere suverană 32,37.

Dotă 48,
Exemple 4.
Executare 39,

Lucruri
Lucruri

XĂ VIII,

compensaţia
din

dacă

părți

însă,

poate

datoreşte

una

avea

loc

zece

bu-

dintre

părţi

datoreşte zece butoaie de vin din
anume
localitate sau din anumită recoltă,
nu
poate face compensație cu datoria celeila se
lte
părţi care datorește zece butoaie
din altă localitate sau din altă recoltăde vin
. (Pothier, Obligations, II, No. 624; Demol
ombe,
XĂ VIII, No. 488; Larombitre, Obliga
tions,
Art. 1291, No. 10; Demante et
Colmet de
Santerre, V, No. 242 bis, II;
Mourlon, II,
No. 1440, 1447; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV.
$_ 326, text şi nota 1, p. 226; Dalloz
Rep.
Obliga

No.

Ul
736).

tions, No. 2621; Suppl., Obligations,
1111; Laurent, XVIII, No. 39; Huc,
No.

151;

Alexandresco,

5. Compensaţia

are

loc

de

VI,

plin

p.

735,

drept

francez

cores punzăt
Contesides, et dont le pri X est or 1291, al. 11, se exprimă astfel: „les prestations
regie par les mercuriales, peuvi
ent se compenser
et exigiblesi,

2) „ Mercuriale*

en grâins

ou denrees

non

avec les sommes liguides
sunt nişte tablouri care arată prețurile
curente ale grânelor şi altor producte,

—

166—

Codul

civil

DESPRE

p. 226; Dalloz, R&p., Suppl Obligations,
No. 1111; Laurent, XVIII,
No. 572; Huc,
VIII, No. 151; Planiol, II, No. 596; Alexandresco, VI, p. 758, 739).

când este vorba de lucruri nedeterminate,
_de aceeaş specie şi caliiate, de exemplu,
de producte, chiar dacă lucrurile nu tre_buesc predate în acelaş loc şi cu toate că
există diferență de preţ dela o localitate
la alta. (Dalloz, R&p.,
Obligations,
No.

14. În cazul când preţul productelor nu

ar fi constatat prin mercuriale şi ar îi necesar să fie regulat prin experţi, compensaţia nu are loc de drept. (Duraniton,
XII,

2622).

6. Compensaţia nu are loc când una din

No.

datorii are de obiect un lucru determinat
iar cealaltă datorie are de obiect deasemenea un lucru determinat sau o sumă de

bani, deoarece

Art. 1145

COMPENSAȚIUNE

un creditor nu poate

389;

Demolombe,

XXVIII,

No.

fi o-

bligat să primească în plată un alt lucru
decât cel datorii. (Dalloz, Râp., Obligations,
No. 26î8; Alexandresco, VI, p. 755, 736).
7. Dacă una din datorii are de obiect
o sumă de bani, iar cealaltă datorie are
de obiect o datorie alternativă: o sumă de
bani sau un obiect oarecare, compensaţia
nu poate opera de plin drept, afară de
- cazul când cel care are. alegerea ar opune
el însuşi compensaţia. (Pothier, Obligations,
II, No. 629; Demolombe, XXVIII, No. 489;
Larombiăre, Obligations, Art. 1291, No. 22;

15. De asemenea, când va fi vorba de
alte lucruri, cum ar fi de exemplu, instrumente de arat, compensaţia nu va
loc, deoarece motivul excepţiunii, care
acela că productele pot fi întotdeauna
făcute în bani şi banii în producte,
- mai are ființă. (Duranton, XII, No. 389;
XVIII,

No.

393;

Alexandresco,

16. Mercurialele

sunt

actele

VI,

Râp.,

Suppl.,

Obligations,

rent, XVIII, No.
738, nota 7).

ations, Il, No. 629; Demolombe, SĂVIII,
No 490; Dalloz, R6p., Obligations, No.

17. Pentru

372;

No.

ca să aibă

loc

9, Compensaţia are loc între două obligaţiuni care au obiecte asemenea, cu toate
că obligaţia uneia din părţi este întovără(Demolombe,
o clauză penală.
şită de

XĂVIII, No. 499, 500).
18. Prin cuvântul: „prestații“,

p. 757).

10. Nu

1128;

fie

Alexandresco,

11. Nu

există

de

a

face

obligaţii. (Demolombe,
Larombiăre, Obligations,
Dalloz, Rep. Obligations,
dresco, VI, p. 737, 738,

deoarece

între

perfectă

identitate

cele

nu

două

XXVIII, No. 49%;
Art. 1291, No. 14;
No. 2631; Alexan746).

obligaţii

exigibile.

numai

(Demolombe,

obligaţiile

5, p. 226; Laurent,

operează

de plin

(Duranton,

II,

drept,

No.

prin

390;

XXVIII, No. 509; Aubry et
IV, $ 326, text şi nota 3, p. 226;
Obligations, No. 2625; Suppl.,
No. 1113; Laurent, XVIII, No.
dresco, VI, p. 738, nota 4).

12. După altă părere, compensaţia legală

poate opera între două

îr. (1145

după

perio-

o

XVIII,

No.

cuvântul:
obligajiu-

nile periodice ci şi obligaţiunile unice. (Duranton, XII, No. 390; Demolombe, XXVIII, '
No. 501, 502; Marecad6, Art. 1291-1292, No.
2; Dalloz, Râp.,
Obligations,
No.
2623;
Suppl., Obligations, No. 1111; Comp.: Alexandresco, VI, p. 740).
20. Compensaţia prevăzută de art. 12914
5 2 e. civ. în. (11455 $ 2 ce. civ. rom),

se poate face compensație între

obligaţiuni

$ 2 ce. civ.

19. După altă
părere, prin
„prestații“ se înţeleg nu numai

Art. 1291, No. 10, 13; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 242 bis, II; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2620).
două

şi

înţeleg

text și nota

Obligations,

No. 485; Larombicre,

se

594).

între

datoria unui corp cert şi datoria unui lucru
nedeterminat de aceeaş specie. (Demolombe,

XĂVIII,

1291

p.

dice. (Larombiăre, Obligations, Art. 1291,
No. 11; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 526,

VI,

se poate face compensaţia

art.

lichide

părere,

Suppl

Râp..

Dalloz,

491;

de

Lau-

VI,

$ 2 c, civ. rom.), trebueşte ca datoriile să

,

.

No.

con-

compensaţia

prevăzută

No.

739).

1112;

Alexandresco,

2652; Tiuc, VIII, No. 151; Alexandresco, VI,

Obligations,

p.

care

stată valoarea productelor determinată de
jocul cererii şi al ofertei. (Demante et Colmet de Santerre, V, No. 242 bis, III; Dalloz,

drept în cazul unei datorii faculiative, ci
compensaţia e facultativă. (Pothier, Obli-

XXVIII,

avea
este
prenu
De-.

molombe, XXVIII, No. 498; Larombiăre, Obligations, Art. 129i, No.
11; Laurent,

Dalloz, Râp.. Obligations, No. 2652; Huc,
VIII, No. 151; Alexandresco, VI, p. 737).
9. Compensaţia nu poate opera de plin

p. 732).

49%;

Larombiere, Obligations, No. 1291, No. îi;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2624; Lauzen XVIII, No. 593; Alexandresco, VI, p.
759).

de a face,

dacă obiectul ambelor obligaţiuni este identic, de aceeași specie. (Duranton, XII, No.

396).
13. Potrivit dispoziţiunilor art. 1291 $ 2 e. civ. fr. (1145 $2 c. civ. rom.), compen-

forța

legii.

Demolombe.

Rau, ed. 4-a,
Dalloz, Râp.,
Obligations,
595;
Alexan-

una are de obiect prestaţiuni în producte
şi al căror preţ este constatat
prin mercuriale, iar cealaltă o sumă de
bani. (De-

21. Dispoziţiunile art. 1251 $ 2 e. civ.
în. (1145 82 c. civ. rom.), constituesc o excopiune şi sunt de strictă interpretare.
(Alexandresco, VI, p. 738).
22. Prin cuvântul: „fructe“ întrebuințat
de legiuitor în ari. 1145 $ 2 c. civ. rom., se
înțeleg grâne sau producte, deci toate fruc-

bi&re,

text şi nota 6).

sația are loc înire două datorii dintre cari

molombe,
mante
bis,

XĂVIII,

No.

495

Obligations,

Art.

1291,

et Colmet

III; Aubry

urm.;
No.

Larom-

14;

De-

de Santerre, V, No. 242

et Rau,

ed. 4-a, IV,

8 526,

—

tele pământului.
28.

(Alexandresco, VI, p. 758,
,

Prin cuvântul: „producte“ întrebuin-

țat în art. 1291 $2 c. civ. în. (1145 $ 2 c. civ.
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cari servesc

ca: grâul,

porumbul, orzul, ovăsul, ete. (Demolombe'
XXVIII, No. 497; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 242 bis, XII; Alexandresco,
VI, p. 738, nota 6).
24, In art. 1291 $2 e. civ. fr. (1145 c.
civ. rom.), se întrebuinţează greşit expresiunea: „regulat prin mercuriale“, ci trebuia să se spue: „constatat prin mercuriale“, deoarece mercurialele constată numai
prețul productelor, iar nu-l fixează. (De-

mante

et Colmet

de Santerre,

V, No.

242

bis, XII; Laurent, XVIII, No. 392; Alexandresco, VI, p. 739, nota 1).
25, Prestaţiunile în producte, de natură
deosebită, după o părere, se pot compensa
între ele. (Mass€ et 'Verge sur Zachariae, .
II, 8 Bzi, nota 5,
p. 455; Marcade, Art.

1291-1292, No. 2; Dalloz, R€p., Obligations,

No. 2626).
26. După altă părere, productele al căror preț este constatat prin mercuriale nu
pot fi compensate decât cu sume de bani,
iar nu
şi cu lucruri fungibile, sau cu producte de altă calitate, deoarece art. 1291

c. civ. în. (1145 c. civ. rom), cuprinde o
excepţie de strictă interpretare. (Demolombe, XXVIII, No. 508;
arombitre, O-

bligations,

Art.

1291,

No.

ii;

Demante

Colmet de Santerre, V, No. 242 bis, XV;et
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, ş 326, texi şi
mota 4, p. 226; Dalloz Rp, Obligations,
No. 2626; Suppl., Obligations, No. 1114;
Laurent,

XVIII,

151; Alexandresco,
27.

No.

Compensaţia

595;

Huc,

VI, p. 739).

VIII,

No.

nu poate avea loc între

o datorie în producte și datoria unei sume

de bani, când una ar fi cauza celeilal
te
şi ar izvori ambele dintr'un coniract
sinalagmatic, cum ar fi o vânzare,
deoarece
compensarea ar viola intenţia părţilor,
desființând contractul şi împiedecând
tranzac„țiile
asupra
productelor.
(Demolombe,

XĂVIII, No. 506; Mourlon, II, No.
bis;
Demante et Colmet de Santerre, 1441
YV, No.
242 bis,
XIV; Laurent, XVIII,
lexandresco, VI, p. 741).

28. In art.

1291

$2

No.

396;

A-

e. civ.

82 ce. civ. iialian, se mai cere o fn. şi: 4287
condiţiune
pentru ca acest paragraf să-şi
găsească aplicaţiunea, anume acela ca datori
a în producte să fie necontestată, adică
necontestabilă, deoarece nu este deajuns
dacă cealaltă
parie contestă datoria, căci
taţia sa
poate fi fără fundament Juridicontes
c. Acest cuvâni a fost înlăturat de legiui
torul român
însă soluțiunea este aceeași
și
român, căci datoria necontestată în dreptul
înseamnă
ca ea

fără

să fie lichidă şi exigibilă, condiţiune
care nu poate avea loc compensaţi
a.

(Alexandresco, VI, p. 740).
29. Pentru ca să aibă loc

trebueşte

ca să se stabilească

compensaţia

că datoriile
este determinat,
deoarece legea cere ca lordatori
a să fie lichidă și prin datorie lichidă
se înţelege daexistă

şi că cuantumul

toria a cărei existenţă este
cotitate este determinată. sigură şi a cărei
(Pothier, Obli-

Codul

civil

gations, II, No. 628; Demolombe, XXVIII,
No. 510 urm; Larombitre, Obligations, Art.
1291, No. 15; Demante et Colmet de San.

: terre,

V, No. 242 bis, V; Aubry et Raw,
4-a, IV, $ 5326, text şi notele 6, 7, p.

ed.

227;

Dalloz,

Râp.,

Obligations,

No.

2636;

Suppl.,
Obligations, No.
1118; Laurent,
XVIII, No. 597; Huc, VIII, No. 152; Planiol,
II, No. 572; Alexandreseo, VI, p. 742, 745).
30.

In cazul

când

numai

una

diatre

da-

torii este lichidă nu este locul la compen-

sație, ci la cerere reconvenţională.
loz, Rep., Obligations, No. 2636).

31. O

datorie

32. O

şicană

contestată,

(Dal-

litigioasă

sau-

subordonată unei acțiuni sau rezerve care
o poate nimici, nu poate fi opusă în compensaţie.
(Dalloz, Râp.,
Obligations,
No.
26536; Laurent, XVIII, No. 400, 401; Alexandresco, VI, p. 745).

nu

este de natură

a

face

să se considere datoria contestată. Tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă
există datorie şi dacă ea este lichidă. (De-

molombe,

Obligations,

Colmet

Mourlon,

XXVIII,

de

II,

Art.

No.

1291, No.

Santerre,
No.

516;

V,

1442;

15;

No.

Aubry

Larombitre,
Demante

242

bis,

et Rau,

et

V;

ed.

4-a, IV, S 326, text și nota 8, p. 227; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2640; Suppl., Obligations, No. 1121; Laurent, XVIII, No. 398;
po VIII, No. 152; Alexandresco, VI, p.
.

743).

33. Pentru ca să aibă loe compensaţia
trebuește ca datoriile să fie lichide, adică să
fie determinate în cotitatea lor căci dacă
nu ar fi stabilit cât anume se datoreşte, cum
ar fi de exemplu când lichidarea ar depinde
de un compt care ar necesita o lungă
cuțiune, datoria nu este lichidă şi deci dis_poate fi opusă în compensație. (Pothienu
r,
Obligations,
II, No.
628;
Demolombe,
XXVIII, No. 518; Larombiăre, Obligations,
Art. 1291, No. 17; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV,

Rep.,

$

5326,

text

Obligations,

şi nota

No.

9,

2644;

p.

227;

Suppl.,

Dalloz,

Obli-

gations, No. 1123; Laurent, XVIII,
No. 403;
zoo VIII, No. 153; Alexandresco,
VI, p.

34. În materie de cont-curent
u operarea compensaţiei se va lua în penir
conside-

rare regularea definitivă a contu
lui-curent,
iar nu diferitele
elemente
ale
contuluicurent, care, chiar dacă ar fi
lichide, nu
se compensează nici între ele,
nici cu alte
obligaţiuni existând între
aceleași
părţi,
dar independente de contul-curent.
lombe, XXVIII, No. 519; Larombiăre, (DemoObliations, Art.
1191, No. 18; Dalloz, Rep.
uppl., Obligations, No.
1121).

9. După părerea dominantă totuşi,
se
decide că o obligaţie care nu
e lichidă actual, poate fi opusă la o compensaţi
e
legală,
când poate deveni lichidă
prin ajutorul
unei verificări rapide şi uşoară
. (Toullier,
IV, No. 411 urm; Demol
No. 522; Mass6 et Verg€ surombe, XXVIII,
Zachariae, III,
$ 571, nota 7, p. 456;
, Rep., Obligations, No. 2646; Suppl.Dalloz
, Obligations, No.
1125; Conira: Laurent, XVIII,
No. 404 urm;
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civil

este decăzut

lichiditatea datoriei are de bază aprecierea
o
au
tribunalele
cauzei,
împrejurărlor
putere suverană de apreciere, deoarece în
Rep.,

No.
Obligations,

No.

1129;

750,

de fapt.
2654;

2655,

VIII,

Huc,

No. 154; Alexandresco, VI, p. 745).
38. In cazul când există proces asupra
compensaţiei, ea va rămâne în suspensie
până la pronunţarea hotărirei şi dacă se:
şi era lichidă,
stabileşte că datoria există
compensaţia îşi va produce e ectul din ziua
în care cele două datorii au existat îmNo.
Obligations,
preună. (Dalloz, Râp.

2649).

39. Pentru ca să opereze compensaţia,
trebueşte ca cele două datorii să fie exigi-

bile, adică să se poată

cere imediat

556 urm.;

Larombiăre,

:

XXVIII,

No.

plata

(Pothier, ODemolombe,

lor şi urmărirea lor în justiţie.
607;
No.
Il,
bligations,

gations. Art. 1291, No. 25; Demante

Obli-

et Col-

AuPet de Santerre, V, No. 242 bis, VIII; Dalbry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326, p. 228
loz, R&p., Obligations, _ No. 2655; Suppl.
Obligations, No. 1130; Laurent, XVIII, No.
407;
575;

Planiol,
746).

Huc, VIII, No. 155;
Alexandresco, VI, p.

O datorie al cărei termen,

No.

II,

fie după

40,
i, nu
convenţiune, fie după natura datorie
saa expirat, nu poate fi opusă în compen s'a
ție unei datorii exi ibile a cărei plată
cerut. (Duranton, XII, No. 400; Demolombe,

IV,
XXVIII, No. 537; Aubry et Rau, ed. 4-a,Rep.
$ 596, text şi nota 14, p. 228; Dalloz, XVIII,
Obligations, No. 2635, 2659; Laurent,
No.
No.

ÎI,

at; Huc, VIII, No. 155; Planiol,
575; Alexandresco, VI, p. 748).

41. Compensaţia se poaie produce între
cu termen şi o datorie exigibilă,
o datorie
dacă partea în favoarea căreia a fost
stipulat termenul, renunță să se prevaleze
2660).
de el. (Dalloz, Râp., Obligations, No.

Când

debitorul .cu termen

de-

este

42.
sale
clarat în stare de faliment, datoriile
exigibile
civile şi comerciale devin imediat

poate
în mod forţat, însă compensaţia nu
să
“avea loc, deoarece debitorul nu poate preplătească pe unul dintre creditori în acesi
judiciul masei credale şi deci pentrusaţia.
motiv, nu se poate face nici compen
(Demolombe,

Obligations,
Rau,

28;

ed. 4-a

Dalloz,

Suppl..

XXVIII,

Art.

IV,

Rep,

1291,

No. 540; Larombitre,

No.

$ 326, text

Obligations,

27;

Obligations,
No:

Aubry

şi nota

1134;

XVIII. No. 413; Huc, VIII, No.

No.

commercial,

VII,

din beneficiul termenului, to-

tuşi compensaţia poate să aibă loc între
cele două datorii exigibile şi lichide, deoarece, el păstrează administraţia bunurilor
sale. (Demolombe, XXVIII, No. 541; Larombiăre, Obligations, Art. 1291, No. 27; Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 1134;
Laurent, XVIII, No. 414; [Huc, VIII, No.
156: Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, VII, No. 216; Alexandresco, VI. p.

tribunalelor, dacă însă lichiditatea sau ne-

Obligations,

Droit

43. Când debitorul este căzut în stare
de insolvabilitate (deconfitură), cu toate că

de nelichiditate a unei datorii, presupun
rezolvit un punct de drept, Curtea de casaţie are drepiul să contesteze aprecierea

(Dalloz,

Renault,

No. 216, 261; Alexandresco, VI, p. 740, 741). .

au fost predate. (Alexandresco, VI, p. 745).
37. Când declaraţia de lichiditate sau
e

Suppl.,

et

Caen

Huc, VIII, No. 154 Comp:: Alexandresco,
VI, p. 745).
360. Mandantul nu poate, peniru ceea ce
în
i se datoreşte, să opue mandatarului
compensație ceea ce ar avea de luat acesta
dela mandant, în baza socotelilor cari nu

acest caz este vorba de un punct

Art. 1145

COMPENSAȚIUNE

et

15, p.

2661;

Laurent,

156; Lyon-

751).

44. Aceeaşi soluţiune își găseşte aplicațiunea în cazul când, potriviti dispoziţiunilor art. 1188 c. civ. îr. (1025 e. civ. rom.),
creanja cu termen a devenit exigibilă deoarece debitorul a micşorat garanţiile ce
le dăduse prin contract creditorului. (Dalloz, R6p., Obligations, No. 2661; Suppl.,
Obligations, No. 1154; Alexandresco, VI,

p. 750, 751).

45. In caz de insolvabilitate (deconfitură)
sau în cazul prevăzut de art. 1188 ce. ci.
fr. (4025 e. civ. rom.), decăderea din beneficiul termenului nu are loc de drept, ci
trebueşte pronunţată o hotărîre, care are
efect în ceea ce priveşte compensaţia numai între debitor şi creditorul care a figurat în instanţă, iar nu şi faţă de ceilalţi
Art.
Obligations,
(Larombitre,
creditori.

1991, No. 27; Marcadâ, Art. 1291, No. 4;
Dalloz, Rp. Suppl Obligations, No. 1134;

No. 414; Alexandresco, VI
Laurent, XVIII,
p. 751).
46. In cazul când creditorul dobândeşte

o hotărîre

a debitorului

de decădere

din

beneficiul termenului, după o părere, compensaţia va avea efect din momentul cererii. (Duranton, XII, No. 404; Dalloz, Râp.,

Obligations,
SuppL.,
XVIII, No. 415).

No.

1135;

Laurent,

47. După altă părere dominantă, în acest caz, compensaţia va avea efect din
momentul pronunțării hotăririi, care nu are
efect declarativ, căci tribunalul pronunță
decăderea, după ce apreciază împrejurările

şi actele. (Demolombe, XXVIII, No. 541;
Larombiere, Obligations, Art. 1291, No. 27;
“ Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 526, text O-şi
notele 16, 17, p. 228, 229; Dalloz, Rep.,
bligations, No. 2661: Suppl. Obligations,
AlexanNo. 156;
No. 1155; Huc, VIII,
dresco, VI, p. 751).
din
rezultând
termenul
48. Cât timp

natura

datoriei nu a expirat,

nu

se poate

Astopune în compensație această datorie.
de un
fel, până la expirarea termenului
(1275
an, prevăzut de art. 1565 c. civ. fn.
ei,
c. civ. rom.), după disolvarea căsători
trebuesc
ce
sumele
dotei,
ea.
restituir
pentru
com. ensaţiei.
supuse
restituite nu sunt

No. 1151).
(Dalloz, R&p.. Suppl., Obligations,
49. În cazul când una din datorii este

nu
supusă unei condițiuni suspensive, ea
la înpoate fi opusă în compensație până
deoarece existenţa
deplinirea condiţiunii,
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ei este nesigură. (Duranton, XII, No. 405;
Demolombe, XXVIII, No. 542: Mass
et

Verg€ sur Zachariae, III, 3 571, text şi nota
9, p. 456; Demante et Colmet de Santerr
e,
V, No. 242 bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV,

$ 326,

text

şi nota

15,

p. 228;

Dalloz,

Rep., Obligations, No. 2655; Sppl Obligations, No. 1150; Laurent, XVIII, No. 410;
Huc, VIII, No. 152; Planiol, II, No.
575;
Alexandresco, VI, p. 744,747).
50. În cazul când una din datorii este
supusă

unei condițiuni rezolutorii, ea poate
fi opusă în compensație, deoarece este
exigibilă, însă dacă se va îndeplini condiţi
unea, compensaţia va fi considerată neavenită în mod retroactiv. (Duranton, XII,
No.

404; Demolombe, XXVIII, No. 542; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 242 bis, IX:.
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326, text
nota 18, p. 229; Dalloz, Rep, Obligations,şi
No. 2655; Suppl., Obligations, No. 1130;
Lament XVIII, No. 416; Alexandreseo, VI,
p.

744).

51. O datorie care prin însăşi

natura ei
nu este exigibilă, nu poate fi
opusă în compensaţie. Astfel, nu se poate
compensa capitalul unei rente cu o obliga
ţie pură şi
simplă.

(Duranton,

XII, No. 409, 410;

LaObli ations, Art. 1291, No.
26;
Dalloz, Rep,,
bligations, No. 2656; Laureni AVIII, No. 418; Alexandresco,
VI, p.
rombitre,

„52, Dacă

însă nu

s'au

plătii

“veniturile
timp de doi ani, rambursarea
venit exigibilă şi este convertitărentei a de
în o obligație pură şi simplă şi deci
se poate compensa
din momentul
când exigibilitatea
reniei a

fost recunoscută de părţi sau
de
justiție. (Larombiere, Obligations,
No. 26; Dalloz, Rep, Obligations, Art. 1291,
No. 2656;
Laurent,

XVIII,

N

418).

+ Nu se poate compensa

o datorie pentru care creditorul nu
are acțiune în justiție, deoarece ca nu
e exigi
nu se pot compensa datoriile bilă. Astfel,
naturale. (De-

molombe, XXVII, No. 545;
met de Santerre, V, No. Demante et Col174 bis, III, 242
bis, X; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 326,
text şi nota ii, p. 228; Dallo
z, R€p., Obligations, No. 2666; Suppl.,
Obligations, No.
1136;
No.

Laurent, XVIII, No. 40;
Hue, VIII,
155; Planiol, II, No. 575;
Alexandresco

VI, p. 747).

54. Obligaţiunile

supus
Tesciziunii nu pot fi opuse e
deoarece nu sunt exigibile,
bitorul având dreptul să
fiuni peremptorii, (Dalloz,
tions, No. 2667).
55. Datoria contra căreia
ace

anulării

sau

în compensație,

contra lor de.
invoace
R&p.,
debitorul

poate
o acţiune în anulare sau
susceptibilă de compensație, resciziune,
deoarece
ea este considerată ca supus
țiuni rezolutorii până cână ă unei condinu se pronunţă
anularea ei. (Dem

—

. 747).

P sân
coperită

acest caz, dacă nulitatea este asau prescrisă, compensaţia a ope-

rat, deoarece

obligaţia este considerată va-

labilă dela început.
tions, No. 2667).

57. Dacă

(Dalloz,

Rep.

,

se opune

compensaţia

ObligaȘi

părţii

care ar putea să se prevaleze de acțiunea
în nulitate sau resciziune, compensaţia nu
se va puiea produce contra voinţii acesteia,

însă ea este pusă în întârziere de a-şi exersa şi inacţiunea sa nu împiedecă compensarea. (Demolombe,
XXVIII,

cita acţiunea

No. 545; Larombiăre,

Obligations, Art.

1291,

No. 24; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 3%,
p. 229; Dalloz, Râp., Suppl, Obligations,
N o. 1157; Laurent, XVIII,
No. 417).
58. Compensaţia nu se poate produce
când

obligaţia

obligaţie
Supyl.,

nu

e

e

ilicită,

exigibilă.

Obligations,

No.

XVIII, No. 458).

deoarece

(Dalloz,

1156;

această

Rep.

Laurent,

59. Compensaţia
nu se poate produce
când o obligaţie este prescrisă, afară
de

cazul când debitorul renunţă sau nu
„rescripția. (Duranton, XII, No. 408; opune
Demolombe, XXVIII, No. 544; Larombiăre
,
Obligations, Art. 1291, No. 25; 'Troplong,
Prescription, I, No. 54, 66; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 326, text şi nota 12, B. 228;
Dalloz, R&p., Obligations, No. 2668;
Suppl.,
Obligations, No. 1158; Laurent, XVIII, No.
409:

Alexandresco,

60. Când

se

VI,

p. 747).

opune

compensaţia

cu

o
obligaţie prescrisă, tribunalul nu
poate invoca din oficiu
excepţiunea
prescriptiei

dacă nu o invoacă partea în drept. (Demolombe, XXVIII, No. 544; Larom
Obligations, Art. 1291, No. 25; Dalloz,biăre,
Rep.,
Suppl.,
Obligations, No. 1138; Laurent,
XVIII, No. 409).
61. Compensaţia legală se produc
înainte de îndeplinirea prescripţieie, dacă
uneia
din obligaţiuni, ambele obligaţiuni
au coexistat

tions,
No.

o

Art.

409).

singură

1291,

zi,

No.

(Larombiere,

35;

Laurent,

Obliga-

XVIII,

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până la 1927).

1. Compensarea legală opusă
de pârit:
spre a fi obligatorie peniru insta
nță, trebue
să fie lichidă, de grabnică soluț
ie, recu- noscută de reclamant.
Dacă ea întruneşte aceste
condițiuni, se
oate opune şi verbal, în caz
ue cerere (acţiune) reconvenţicontrar, treonală, care
se grefează
tului,

olombe, XĂVIII,
545;
Obligations, Art. 1291, No.
No. 24;
et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 526, text şi
nota 19, p. 229; Dalloz,
Râp., Obligations,
No. 2667; Suppl., Obligati
ons, No. 1137;
ubry

civil

Laurent, XVIII, No. 417; Alexandresco, VI,

Instanţa

este

Larombiăre,

”

Codul

dacă

pe acţiunea reclamantului.
poate înlătura pretenţiile pâriele

sunt

de

natur

să dea loc
la cercetări, expertize, eic., ăîntâr
ziind soluţia procesului. (Jud. Herţa,
udecată No. 441 din 1925, Jur. Cartea de
Gen. 1925,
0. 1979),

2. Deşi este exact principiul

că compenstaţiunea nu are loc decât
este vorba de o creanţă certă în cazul când
lichidă şi exi-

170—

-

Codul

civil

DESPRE

Art. 1146-1147

COMPENSAȚIUNE

gibilă, totuşi nu este mai puţin adevărat
că instanţa de fond atunci când înlătură
-o compensație invocată este datoare să moiiveze pe ce îşi sprijină această constatare
şi să indice dovezile iar nu să ia de bună,
simpla alegaţiune a părţii adverse că nu
i sa achitat nimic, alegaţiune care nu
poate fi considerată ca o contestaţiune serioasă, aceasta cu atât mai mult când este

contrazisă de probele administrate de partea adversă, întrucât, această simolă afirmaţiune a instanţei de fond, că creanța nu

este lichidă, nu poate în nici un caz con-

stitui o motivare: (Cas. I, complet chirii,
dec. 2465 din 8 Mai 1926, Jur. Gen. 1926,

No. 1253).
3. A

se vedea:

art. 1570, nota

î.

Art. 1146. — Termenul de graţie nu împiedecă compensaţiunea.
(Civ.

1101,

1582,

1831;

Civ.

Fr.

Le terme

Tezt fr. Art. 1292. —

1292).

point

de grâce n'est

un

ă la

obstacle

-compensation.
412;

Doctrină.
1, Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1292

_c.

civ. fr. (1146 e. civ. rom.), termenul de
graţie nu împiedecă compensaţiunea. (Demolombe, XXVIII, No. 559; Larombiăre,
"Obligations, Art. 1292, No. 1; Demante et

Colmet
Aubry

de

Santerre,

et Rau,

R&p.,

IV,

V,

$

Obligations, No.

gations,

No.

1152;

No.

526,

2665;

p.

242 bis,
228;

Suppl.,

Laurent,

XI;

Dalloz,

Obli-

XVIII,

No.

Huc,

VIII, No.

155;

Planiol,

II, No.

574; Alexandresco, VI, p. 748).
-2, Termenul de graţie uşurează compensaţia, deoarece tribunalele vor acorda ter-

men

de

graţie

mai uşor debitorului,

când

acesta va dovedi că are posibilitatea să
compenseze condamnaţia sa pe care nu
poate s'o execute, cu o creanță exigibilă.
în termen scurt. (Demolombe, XXVIII, No.

432,

Dalloz, Râp., Suppl., Obigations, No.

1139).

Art. 1147. — Compensaţiunea se operă oricâre ar îi cauzele
unei sau celeilalte datorii, afară de cazurile:
|
1. Unei cereri pentru restituţiunea unui lucru ce pe nedrept
s'a

luat dela proprietar;

2. Unei cereri pentru restituțiunea unui

depozit

neregulat *);

3. Unei datorii declarate nesezisabile 2). (Civ. 1145, 1560, 1570,
1591, urm., 1604, 1620 urm., 1719; Pr. Civ. 406 urm., 499; C. com.
85, 370 $ 2, 3; Civ. Fr. 1293).

Text fr. Art. 1298. — La compensation a lieu, quelles que soient les causes Pune ou Vautre des dettes, excepte dans le cas:
19 De la demande en restitution d'une chose dont le propriâtaire a 6t6 injustement

d&pouille;

20 De la demande en restitution d'un depât et du prât ă usage;
30 D'une dette qui a pour cause des aliments dâelarâs insaisissables.
INDEX

Competenţă 47, 50, 52.
Consimţimânt 18,

ALFABETIC

(la doctrină)
Cerere reconvenţională 29,
41—54.

Abus de încredere 8.
Accesorii 39,

Act autentic 3.
Ac:

sub

vată 3,

semnătură

,

Cesiune 55,
pri:

Acţiune
reconvenţională
29, 41—54.
Alimente 21.
Apel 47, 48.
Bancheri 17.
Bani 9, 16, 17.

Beneticiu de

“Capacitate

6,

inventar 3,

“Cauză 1, 2, 32, 51,
1) Art.

francez

Contabilitate

Comodat

33,

Comune 28,

|

.

Compensaţie 1 urm,
Compensaţie
convenţională 29, 56.
Compensaţie
facultativă
29—40, 43,
Compensaţie legală 1—28,

42,

Compensaţie

reconvenţio-

nală 29, 41 —54.

1293 continuă:

„et du

prât

Contract 2.

publică

24.

Contribuţiuni 25, 28,
Cuasi-contract 2.
Cuasi-delict 2.
Delict 2.
Deosebire 42, 43.
Depozit neregulat 11—15,

17, 18, 32,

Depozit regulat 16, 32.
Depuneri 17.
Disjuncţionare 49.
Dotă 34,
Efecte 39, 40, 53, 54.

Escrocherie 8.

ă usage“.

Excepţiune 7, 11, 19, 20.
Executare 20, 21, 22.
Exemple 31.
Exigibilitate 33, 44.
Fidejusiune 4.
Fraudă 8.
Furt 8,
Hotărire 38, 53, 54.
Impozite 25, 28.
Imprumut 2, 14, 15, 19.

Inşelăciune 8.
Intenţie 8. 15.

Invocare 37, 38.
Ipotecă 4.
Județe 28.
Lucruri tungibile 9,33, 4.

Mandat 34.

es*.
2) Art. francez 1293 continuă: „qui & pour cause. des aliments declares insaisissabl

— LU—

Art. 1147
Moştenitor

DESPRE

33,

Obiect 31.

Renunţare 39, 43.
Restituire 7, 9, 11, 19.
Spoliaţiune 7—10, 33.
Stabiliment public 28,

,

Obligaţie
alternativă 33,
Obligaţie chirogratară 4.
Obligaţii neegaie 5, 35, 36,

Obligations,
Rau,

Stat 23, 24, 27.
47, 48
7—10, 33.
Opligaţie neurmăribilă20, | Sustragere
Taxe de timbra şi înre-

> 2,
Obligaţie personală
Origină 1.
Plată 39,

i
ermen 33,
Terţi 39,

7 gistrare 2 6,

34, 44.

Poprire 55,

I. Peniru ca să aibă loe compensaţia
legală, nu este necesar ca cele două datorii

să aibă o origine comună,

şi două

datorii

se pot compensa cu toate că titlurile care
le constată sau cauzele sunt deosebite, (Demolombe, XXVIII, No. 582; Larombitre, O-

bligations, Art. 1295, No. 1; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 243; Aubry et
Rau, d. 4-a, IV, $ 326, text şi notele 26, 27;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 2653; Suppl.,

Obligations, No. 1116: Laurent,
457; Alexandresco, VI, p. 771).

2. Astfel,

poate

gală, cu toate că una

sa înir'o

prumut

vânzare,

sau

una

exista

compensație

No.

le-

din datorii are cauza

iar cealaltă

are

XVIII,

cauza

întrun

sa într'un

îm-

con-

Art.

1295,

No.

2;

IV,

$ 527,

text

şi nota

4-a,

niol, II, No.
art.

Aubry

et
1, p.

1295

581;

Alexandresco,

spoliaţiune
c. civ.

VI, p. 775).

în sensul

fr.

(1447

prevăzut

c. civ.

rom.),

totdeauna când a existat o cale de fapt,
o luare în posesie nedreaptă, adică o luare
în stăpânire altfel decât prin autoritatea

judecătorească. Spolaţiunea poate fi rezul.tatul unui furt, al unei escrocherii, al unui

abuz

Doctrină,

civil

253; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2718;
Suppl., Obligations, No. 1171; Laurent,
XVIII, No. 444; FHuc, VIII, No. 159; Plade

Titlu executor 3,
Tutor 34.
Urmărire silită 20, 21, 22.
Vânzare 2.

cerere

29, 41 —54.

ed.

8. Există

Titlu 1, 3,

Prejudiciu 39.
Privilegiu 4,
Rea credință 9.
Reconvenţională

Codul

CUMPENSAȚIUNE

de

încredere

și chiar

poate

să

nu

existe un delict, ci spoliatorul a fost animat numai de dorinţa de a intra în posesia
unui lucru nedatorit, iar nu deo intenţie
frauduloasă.
(Demolombe,
XXVIII,
No.

589;

Larombiăre,

No.

2;

Aubry

p. 235).

Obligations,

et

Rau,

9. In cazul când

ed.

cineva

4-a,

Art.

IV,

1295,

$

527,

|

de rea credinţă

îşi însuşeşte un lucru care nu-i aparţine,
el trebueşie, mai înainte de orice, să restitue însuşi lucrul care și l-a însuşit,
în
specie; în acest caz, chiar banii sunt considerați ca lucruri nefungibile şi deci compensaţia legală nu poate avea loc. (Demo-

lombe,
met

XXVIII,

No. 590; Demante

de Santerre, V, No.

et Col-

244 bis, I; Dalloz,

Rp., Suppl., Obligations, No. 1171; Laurent, XVIII, No. 445; Huc, VIII, No. 159;

traci, iar cealaltă întrun quasi-coniract,
un delict sau quasi-delict.
(Demolombe,
XĂVIII, No. 582; Alexandresco, VI, p. 774).
3. De asemenea, se poate compensa o

civ. fr. (1147 c. civ. rom.), să constitue o
adevărată excepție, trebue să se
resupue

semnătură privată sau o datorie bazată pe

mestecai

datorie constatată printr'un act autențic cu
-0 datorie constată printrun
înscris
sub
un titlu executor cu o alta bazată
pe un
-titlu neexecutor. (Demolombe, XXVIII,
No.
585; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326,

text şi nota 28, p. 231; Dalloz, Râp., Obli-

gations, No. 2653; Laurent, XVIII, No.
459),
4,
Se poate compensa o datorie chirografară cu altă datorie care este garanta
tă
cu un privilegiu, ipotecă sau fidejusiune.
(Demolombe, SXVAĂIL
No.
584; Laurent,

XVIII, No. 439).
5. Se pot compensa

|
două datorii neegale

şi compensaţia va avea loc
curența datoriei celei mai

lombe,

XXVIII,

No.

586;

până
mici,

Aubry

la con(Demo-

et

Rau,
ed. 4-a, IV, $ 506, p. 231).
6. Pentru ca să aibă loc compensaţia
legală nu este necesar ca părţile să
aibă
capacitatea de a face o plată, deoarece
com.
pensația constitue un beneficiu al
legii.
(Demolombe,

Rau, ed.
p. 231).

4-a,

XXVIII,
IV,

No.

$ 526,

585;

text

şi

Aubry
nota

et

35,

7. Potrivit dispoziţiunilor art. 1293 e. civ.
În. (4147 c. civ. Tom), prima excepţi
une
când nu are loc compensaţia este
aceea
a unei cereri pentru restituțiunea unui
lucru ce pe nedrept s'a luat dela
roprietar. Această excepţiune este fonNată
pe

regula: spoliatus ante omnia restitu
endus.
(Demolombe, XXVIII, No. 589; Larombi
ăre,

Alexandresco,

10. Pentru

VI,

p.

775,

774).

ca dispoziţiunile art. 1295 e.

că lucrul răpii a pierdut
sa, fie că a fost consumat
cu

alte

lucruri

individualitatea
fie că a fost a-

de aceeaşi

specie;

în acest caz, obiectul datoriei spoliatorului

devenind o cantitate, care poate îi de natura
obieciului datoriei spoliaiului, compensaţia

ar

fi

putut

să

opereze

mun, însă faţă cu
$ 1 c. civ. fr. (147

după

dreptul

co-

dispoziţiunile art. 1293
$1c. civ. r0om.), ea nu

poate avea loc. (Demolombe, XXVIII, No.
590; Demante et Colmet de Santerre, Y,
No. 244 bis, Î, II; Laurent, XVIII, No.
He, VIII, No. 159; Alexandresco, VI, 445;p.
774).

a

LI. Art. 1147 $ 2 c. civ. rom. prevede
doua excepţie dela compensație, aceea

privitoare la restituirea unui depozit neregulat, când depozitarul acţionat în restituire
nu poate să opue compensaţia sub motivul
că şi el este creditorul deponentului, ci este

obligat să restitue lucrul depus

şi apoi

valorifice faţă de deponent pretențiuneasă-şi
sa
pe calea legală. (Alexandresco, VI, p.
774).
„12. Textul ari. 1295 $ 3 corespunzător
din codul civil francez, diferă de
român, căci vorbeşte de restituirea textul
depozit În genere, totuşi toţi autorii unui
cezi decid că această excepţie nu se franreferi decât la depozitul neregulat, poate
textul
fiind greşit redactat, (Pothier, Obligat
IL, No. 625; Demolombe, XĂVIII, No. ions,
595; Demante et Colmet de Santerre, 5%,
Y,
No. 244 bis, VII; Aubry et Rau, ed.
4-a .

— 172—

Codul

civil

DESPRE

22, Datoriile declarate de lege nesezisa-

IV, $ 527, nota 2, p. 233; Mourlon, Il, No.
1448; Laurent, XVIII, No. 446. 447; Alexandresco, VI, p. 774, 775, 776).

13. Depozitul neregulat esie acel făcut
cu dreptul pentru depozitar de a consuma

şi de a întrebuința lucrul depus, cu obiigaţia de a restitui un alt lucru de aceeași
specie. (Alexandresco, VI, p. 775).

14, Unii

autori consideră

depozitul ne-

regulat ca împrumut. (Duranton,
XVIII,
No. 44; Guillouard, Dâpât, No. 20 urm;;
Contra: Pothier, Depât, V, No. 83; Auby et Rau, ed. 4-a, IV, $ 401, text şi nota

4, p. 618; Pont, Petits contrats,
Baudry et Wahl,
lexandresco, VI,

[, No. 445;

Dâpât, No. 1094 urm.;
p. 775, nota 3).

A-

că părțile pot, prin intenţia lor, să facă
ca un depozit neregulat să fie transformat

(Baudry et Wabhi, Depât, No.

1096; Alexandresco, VI, p. 775, “nota 5).
16. Depozitul regulat este acel al unui
corp cert şi determinat sau al unei sume
de bani, închisă întrun sac pecetluit. În
acest depozit trebueşte a se restitui însuşi
Imerul depozitat. (Alexandresco, VI, p. 775,
nota, 2).
,
i
17. Dispoziţiunile art. 1293 S 2 e. civ.
îx. (1147 $ 2 c. civ. rom.), trebuesc restrânse

numai

la

depozitul

neregulat.

Astfel,

ele

nu se aplică însărcinării date unei persoane, cum ar fi un bancher, pentru a fruc-

iifica

banii

făcute

la

rezultate

încredinţaţi,

o

casă

de

nici

economie,

pensabile. (Larombiere,
1293, No. 3; Huc, VIII,
dresco, VI, p. 776).
fr.

depunerilor

din aceste operaţiuni

18. Dispoziţiunile
(1147 $2

când

creanțele

fiind com-

Obligations,
Art.
No. 160; Alexan-

art.

1295

deponentul

operarea compensaţiei. (Huc,
Alexandresco, VI, p. 777).

$ 2 e. civ.
mai

găsesc

consimie

VIII, No.
:

la

160;

19. Art. 1293 $ 2 ce. civ. fr., corespunză-

compen-

sația în privinţa contribuţiunilor publice.
(Larombire,
Obligations, Art. 1295, No.
10; Aubry et Rau, ed. 4-a, |V, $ 527, text
şi nota 6, p. 235; Dalloz, R6p., Obligations,
No. 2730; Suppl., Obligations,
No.
1172;
Laurent, XV
No. 453; Huc, VIII, No.
162; Planiol, II, No. 584; Alexandresco, VI,
p. 779).
a
,
26. Se poate opune direcţiunii timbrului
şi înregistrării, compensaţia unui drept încasat pe nedrept şi care trebueşte restituit,
cu un drepi care face obiectul unei încasări legale. (Larombiăre, Obligations, Art.
1291, No. 28; Dalloz, Râp., Enregistrement,

No.

5112

urm.;

No.

Suppl., Enregistrement,

545 urm.;

Obligations,

No.

1177;

Laurent,

XVIII, No. 454; Alexandresco, VI, p. 779).
27, Compensaţia cu o creanţă a Statu-

lui nu e posibilă când în cele două obligaţiuni Statul nu figurează prin același serObligations,
(Larombitre,
public.
viciu

Art. 1295, No. 10; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV,

$ 527,

c. civ. rom.), nu-şi

aplicaţiunea

bile, într'o anumită limită, suni cele prevăzute de art. 408 şi 409 pr. civ. rom. (Alexandresco, VI, p. 778).
23. Creanţele contra
Statului
se pot
stinge prin
compensație.
(Dalloz,
Rp.
'Tresor public, No. 589).
24. Compensaţia cu o creanţă a Statului
nu este posibilă când se aduce atingere regulelor contabilităţii publice. (Larombitre,
Obligations, Art. 1295, No. 10; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 527, text şi nota 7, p.
255; Dalloz, R&p., Obligations, No. 2729;
Suppl., Obligations,
No. 1177; Huc, VIII,
No. 162).

25. Astfel, nu se poate admite

15. In părerea, care nu consideră depozitul neregulat ca un împrumut, se decide
în împrumut.

Art, 1147

COMPENSAȚIUNE

Suppl.,

text

şi nota

7, p. 235;

Enregistrement,

No.

Rep.,

Dalloz,

3116;

Obliga-

tions, No. 1178; Laurent, XVIII, No. 455;
Huc, VIII, No. 162; Planiol, Ii, No. 584).

28. Comunele, judeţele şi siabilimentele

publice, sunt supuse dreptului comun, în
privința compensaţiei, afară de datoriile re-

din

impozite.

(Merlin,

Râperioire,

tor art. 1447 $ 2 c. civ. rom., exceptează
dela compensație restituirea rezultată diniruu
împrumut.
Această
dispoziţiune a

zultate

oarece a fost criticată de toţi autorii. (A- lexandreseo, VI, p. 777; Comp.: Demo-

poate produce de plin drept între două
datorii, deoarece nu se găsesc întrunite condiţiunile cerute de lege, ea poate fi cerută

fost

eliminată

de

legiuitorul

român,

de-

lombe, XXVIII, No. 597; Mourlon, II, No.
1447; Demante et Colmet de Santerre, V,
No.
4-a,

244 bis, V, VIII; Aubry et
IV, $ 527, nota 5, p. 234).

Rau,

ed.

20. A treia excepţie la compensație este
prevăzută

de art. 1147 $ 3 c. civ. rom., po-

irivit căreia,

bilă

în

zisabile.
2].

compensaţia

privinţa

(Alexandresco,

Textul

român

tat decât textul

nu este admisi-

datoriilor

art.

VI,

este

declarate

p. 478).

mai

1293

bine

neseredac-

$ 5 c. civ.

fr.

Compensation,

3;

$ 5, No.

Duranton,

XII,

No. 420; Alexandresco, VI, p. 779, 780).
29. In cazul când compensaţia nu se

„de partea interesată şi să se producă atunci

când a dispărut împrejurarea care împiedeca operarea compensaţiei legale. In acest
caz, compensația poate avea loc fie cu titlu
facultativ, fie pe cale reconvenţională. fie

(Dalloz, Rep.
e cale de convenţiune.
uppl., Obligations, No. 1203).
30. Compensaţia facultativă presupune

renunţarea uneia
pe care i-l dădea

dintre părţi la dreptul
legea de a se opune la

corespunzător, care vorbeşte de datoriile
care au de cauză alimente declarate nese-

compensaţia legală. (Demolombe, XĂVIII,
No. 656; Larombiăre, Obligations, Art. 1295,

excepţiune la orice datorii nesezisabile. (Alexandresco, VI, p. 778;
Comp.:
Demolombe, XXVIII, No. 604; Laurent, XVIII,

$ 525,

zisabile.

No. 448;

De

altiel,

autorii

Huc, VIII, No.

întind

această

161).

—1

No.

15,

urm.;

Aubry

p. 225; Demante

et

Rau,

ed.

et Colmet

4-a,

IV,

de San-

V, No. 251 bis, V; Dalloz, Râp, Oterre,
bligations, No. 2778: Suppl., Obligations,
No. 1204: Laurent, XVIII, No. 468; Huc,
3 —

Art.

1147

DESPRE

VIII, No. 172; Planiol, II, No.
dreseo, VI, p. 795). ,

COMPENSAȚIUNE

594; AlexanNI
,

Codul

civil

nile art. 1290 ce. civ. fr.. (1144 c. civ. rom.),
îşi găsesc aplicaţiunea numai la Compensa-

31. Astfel, dacă lipseşte condițiunea privitoare la obiect, cerută pentru ca să aibă

ţia legală. (Demolombe, XXVIII, „No. 665
urm.; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No.

determinat,

pensaţia legală, poate fi invocată în orice
stare a procesului. (Dalloz, Rep., Suppl.,

loc compensaţia legală, se poate opera compensația facultativă. Să luăm un exemplu:
X datoreşte lui Y 10 hectolitri de vin din
recolta unei anumite regiuni și dintr'un an
tolitri de

vin

iar Y datoreşte lui X,
în genere.

10 hec-

În acest caz, com-

ensaţia legală este oprită

în interesul

lui

k aşa încât dacă Y urmăreşte pe X pentru
predare şi X invoacă com ensaţia, ea
se

produce.
Demante

(Demolombe, XXVII. No. 660;
et Colmei de Santezre, V, No.

251 bis, V).
32, De asemenea, în privința cauzei datoriei, dacă lipseşte condițiunea necesară
pentru operarea compeiasației legale cum
ar fi în materie de depozit, legiuitorul
a
prevăzui în interesul deponentului, că depozitarul nu se poate prevala de compensaţia legală, iar deponentul dacă voeşte,
poate declara, că înţelege să compens
eze
creanța de restituire a depozitului
ce o
are contra depozitarului cu propria
sa datorie ce o are faţă de acesta din
urmă.

(Demolombe,

XX VIII, No. 661; Larombiăre,

Obligations, Art. 1293, No. 15; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 325, text şi nota
225; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5, p.
2779;
Suppl.,

Obligations, No. 1204; Alexandresco,
VI, p. 795, 79).

33. De asemenea, compensaţia facultativă poate fi opusă de proprietarul
spoliat,
-de comodant,
de moşienitorul beneficiar,
când este vorba de datorii de lucruri
fungibile, de diferite specii, de datorii
alternative din partea numai a uneia din
părțile
contractante, de datorii neajunse
la
denţă pe care una din părţi le poate scaface
să devie exigibile prin renunțarea
la termen,

care

a fost

stipulat

în favoarea

sa.

1206; Hue, VIII, No. 172; Alexandresco, VI.
„ 797).

P 37. Compensaţia

Obligations,

p. 797).

No.

facultativă,

1207;

ca şi com-

Alexan

resco,

VI,

produce

a-

|
38. Compensaţia
facultativă
poate
îi
invocată chiar în urma pronunțării unei
“ hotărîri definitive.
(Alexandresco, VI, p.
797).
39. Compensaţia

facultativă

celeași efecte ca şi compensaţia legală, ţinând loc de plată şi Stingând creanţa
cu
toate accesoriile sale, astfel încât nu se mai
poate renunţa la efectele sale în prejudi
ciul terţilor. (Demolombe, XXVIII, No.
670;

Dalloz, R&p.. Obligations, No. 2785; Alexandresco, VI, p. 797).
40. Compensajia facultativă
efectele din momentul când

fără

retroactivitate.

își produce
a fost opusă,

(Demolombe, XXVIII,
No. 671 urm.; Larombitre, Obligat
1295, No. 16; Demante et Colmet ions, Art,
terre, V, No. 251 bis, VI; Aubry de Sanet Rau,
ed. 4-a, IV, $ 328. text şi nota
Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, 5, p. 23%;
No. 1207;
Laurent,

XVIII,
No. 469; Huc,
172; Planiol, II, No. 595; Alexand VIII, No.
reseo, VI,
p. 797).
.

41. Compensaţia

reconvențională

sau
acțiunea reconvențională este
cererea incidentă prin care pârîtul conchide
la constatarea şi lichidarea
de tribunal
a unei
creanţe pe care pretinde că
o are contra

reclamantului şi pe care o invoacă
în
creanței reclamată prin acţiune. con(Demolombe, XXVIII, No. 677: Larombi
ăre, Obligations,
tra

(Demolombe, XXVIII, No. 661, 662; Larombi&re, Obligations, Art. 1293, No.
15; De-

Art. 1295, No. 19; Demante
et
Colmet de Santerre, V, No.
251 bis, VII;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 325, text şi
nota 4, p. 225;

Suppl., Obligations,
No.
1204;
XVII. No. 468: Huc, VIII, No.
lexandresco, VI, p. 795, 796).

No. 1208;
Laurent, XVII „ No. 473
urm;; Huc, VIII,
No. 175: Planioi, II, No. 597;
Alexandresco,
VI, p. 798 urm.).

mante ei Colmet de Santerre, V, No. 251
bis, V: Dalloz, R&p., Obligations, No. 2779;

34. De

asemenea,

compensaţia

Laurent,
179; A-

faculta

tivă poate avea loc în cazurile când
datoriile reciproce nu sunt
personale ambelor

No.

2786;

42, Cererea

mandantului

de compensaţia

şi

dresco.

Obligations,
VI, p. 800).

reciproc.

lombe, XXVIII, No. 667; Larombitre, (DemoObli-

gations,

Art.

Obligations,

Alexandresco,

1293,

No.

17, 18; Dalloz,

No. 2783; Huc,
VI,

p.

79%,

VIII,

text

No.

Râp,,

17;

şi nota 4).
5. Compensaţia facultativă, după
o păere, poate să
aibă loc între două datorii
inegale, până la concurența
datoriei celei
mai mici. (Larombiâre, Obligat
ions,
Art.
1295, No. 14 urm.),

36. După

altă părere

reconvențională

beşte

părți. Astfel], tutorul, bărbatul dotal,
mandatarul, pot opune în compensație
ceea ce
datoresc cu ceea ce se datorește minoru
lui,
femeiei,

Dalloz, Râp., Obligations,
ȘuppL Obligations,

dominantă,
pensaţia
acultativă nu poate opera comîntre
două datorii inegale, deoare
ce dispoziţiu-

legală,

se

deoarece

deosecon-

„ No. 2786;

1208;

Alexan-

43, Compensaţia
onvenţională se deosebeşte de compensaţiarecfacu
in aceasta din urmă, pâri ltativă, deoarece
tul nu formează
9 cerere nouă, ci

renunţă
său. (Demolombe, XXVIII numai la dreptul
, No. 688; Dalloz,
Rep., Obligations, No.
2786; Comp.: Alexan.
dresco, -VI, p. 800).

44. Pentru ca să
loe compensaţia
convențională, irebueştaibă
e ca datoria opusă
in com
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pensație

să

fie exigibilă, să fie fun.

Codul civil

DESPRE

Art, 1148

COMPENSAȚIUNE

gibilă, în ceeace priveşte obiectul său, față
cu obiectul cererii principale
şi să fie per-

procâdure, Î, No. 526;
p. 798, texi şi nota 1).

Obligationas,

o

sonală ambelor părţi. (Dalloz,
No.

1210).

45. Reclamantul nu poate

reconvenţională

contra

R&p.. Suppl.,

reconvenţio-

său.

(Demolombe,

nale făcută de pârit, afară dacă
din

titlul

adversarului

nu o trage

XXVIII, No. 686; Larombiere, Obligations,
Art. 1293, No. 23; Dalloz. Rep., Obligations,

No. 2786).
46. Pentru ca să opereze compensaţia
reconvenţională, trebueşte ca pârîtul
să

facă o cerere şi să pue concluziuni formale
contra, reclamantului. (Demolombe, XXVIII,
No. 687; Dalloz, Rp. Suppl., Obligations,
No. 1212; Laurent, vull No. 476; Huc,

de

valoarea

cererii

recon-

venţionale în care pârîtul cere condamnala diferenţă. (Dalloz,
reclamantului
rea
Rp. Suppl., Obligations, No. 1213: Alexandresco, VI, p. 708).

48. Chiar

în cazul când

cererea recon-

venţională ar fi superioară ca valoare cepentru
rerii principale, ea poate fi făcută
prima oară în instanţă de apel. (Demo-

lombe, XXVIII, No. 684; Larombiăre, Obii-

gations, Art. 1290, No. 5; Dalloz, Râp.. O_
bligations, No. 2739).
49. Dacă cererea reconvenţională este de
natură a întârzia judecarea cererii principale, tribunalul va putea să judece deocam-

dată
Art.

No.

1293, No.

(Demolombe,

principală.

acţiunea

XXVIII,

690;

Larombiăre,

20; Demante

Obligations,

et Colmet

de

trebueşte

acţiune

să fie competent

de

Santerre, V, No. 251 bis, VII; Dalloz, Râp.,
Suppl.,

Obligations,

XVIII,

No.

483;

Huc,

No,

VIII,

1217;

Laurent,

A-

175;

No.

nale după o părere, au loc totdeauna din
momentul pronunțării hotărîrii. (Demante

et Colmet de Santerre, V, No. 251 bis, VIII;
Laurent, XVIII, No. 476; Huc, VIII, No.
175; Alexandresco, VI, p. 800).

54. După

atunci

convenţionale nu este necesar ca ea să
constitue o excepţiune la acţiunea principală, ci poate să rezulte din o cauză deosebită. (Loullier, VII, No. 391; Demolombe,

Suppl,

XVIII, No.
Lecons de

când

soluţiune

tribunalul

nunță o hotărîre atributivă;

pro-

dacă însă ho-

tărirea constitue recunoașterea unui drept
invocat de pârii, ea are un caracter declarativ şi efectele compensaţiei reconvenţionale se produc din momentul când s'a
(Demointrodus cererea reconvenţională.
lombe, XXVII, No. 691; Larombitre, Obligations, Arl. 1293, No. 26; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, 8 328, XA 257; Dailoz, R6p,,
No. 1218).
Supvi., Obligatiuns,
55. In cazul câud creditorul unei sume

lichide şi exigibile, care este în acelaşi timp
debitor, este chemat în judecată pentru l-

chidarea propriei sale datorii şi pentru a
evita compensaţia, cesionează dreptul său
unei terțe persoane care notifică cesiunea

înainte ca reclamantul

Obligations, No.

et Colmet-Daage, Lecons de proeâdure, |,
No. 527; Alexandresco, VI, p. 799 nota).
admisibilitatea cererii re51. Pentru

această

altă părere,

are loc numai

alt tribunal, deoarece această procedare
constitue o denegare de dreptate. (Boitard

1214; Laurent,
Colmet-Daage,

face

într'o

a judeca ratione materiae, cererea reconvenţională, însă nu este necesar să fie competent ratione personae sau ratione loci.
(Duranton,
XII,
No.
466;
Demolombe,
XXVIII, No. 685; Larombitre, Obligations,
Art. 1295, No. 25; Demante et Colmet, de

proprii asupra

50. “Tribunalul nu -poate să trimită cererea reconvenţională să fie judecată de

Obligations, No.
478; Boitard et

se

căruia

înaintea

reconvenţională

Santerre, V, No. 251 bis, VIII; Boitard
ei Colmet-Daage, Lecons de procedure, |,
AlexanNo. 527; Laurent, XVIII, No. 481;
dresco, VI, p. 798, nota 3).

XXVIII, No. 682, 683; Dalloz, Rep.

VI,

lexandresco, VI, p. 798, text şi nota 1). reconvenţiocompensaţiei
53. Efectele

VIII, No. 175; Alexandresco, VI, p. 800).
417, Dacă
cererea reconvenţională
cuprinde o creanță mai mare decât cererea
principală, competenţa şi calea de atac vor

fi determinate

cerere

principală,

face o cerere

cererii

52. Tribunalul

Alexandresco,

hotă-

să fi obţinut

rîre de lichidare a creanţei sale, reclamantul poate face poprire în riâinile sale

sumei ce o datoreşte eredi-

torului său. (Demolombe, XXVIII, No. 692,
695; Demanie et Colmet de Santerre, V,
No. .251 bis, LX, X; Dalloz, REp- Supe.

1211; Laurent,

477).

56. Compensaţia

convenţională

XVIII,

No.

are

loc

atunci când două persoane obligate reciproc
sau care prevăd că vor fi ulierior obligate
reciproc, stipulează condiţiunile în care aceste datorii se vor compensa. (Demolombe,

XXVII,
de

No.

Santerre,

675, 676; Demante

V,

No.

240

et Colmet

bis; Dalloz,

Rep.,

Suppl., Obligations, No. 1219).

Art, 1148. — Compensaţiunea se operă în privința cauţiunii,
pentru ceeace creditorul datore şte debitorului principal.
Compensaţiunea n'are loc, în privinţa debitorului principal,
pentru ceece creditorul datoreşte cauţiunei. (Civ. 1047, 1662, 1619,
1681; Civ. Fr. 1294).
de ce que le
Texi fr. Art. 1294. — La caution peut opposer la compensation
er6aneier doit au dâbiteur principal;
— 175 —

Art. 1149

Mais
creancier

que

DESPRE

le dâbiteur principal
doit

ne

ă la caution.

peut

opposer

la compensation

Le d6biteur solidaire ne peut -pareillement opposer la

le crâaneier doit ă son

No.

]. Potrivit dispoziţiunilor art. 1294 c.
civ. fr. (1148 c. civ, rom), când a operat
compensaţia între debitorul principal şi

creditor, fidejusorul poate să opue această

compensație deoarece stingerea obligaţiei
principale aduce stingerea obligaţiei ac-

cesorii,

(Demolombe,

XXVIII,

No.

549;

Larombitre, Obligations, Art, 1294, No.
1;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.

246 bis, I; Dalloz,
Laurent,

Râp.,

XVIII,

No.

Obligations, „No.
423;

Huc,

VIII,

No. 163; Planiol, II, No. 2578; Alexandresco,

VI, p. 764, 765).
|
2. Fidejusorul
poate
compensa, dacă
voeşte, cu propria sa creanță, datoria
care este obligat ca fidejusor, deoarec la
potrivit dispozițiunilor art. 1294 $ 2 c. e,
civ.
în. (1148 $2 ce. civ. rom.), numai debitor
ul
principal nu poate opune compensaţia
cu
ceea ce datoreşte fidejusorului.
(Demolombe, XXVIII, No. 550, 551; Larombiăre,
Obligations, Art. 1294, No. 1, 2; Demant
e et
Colmet de Santerre, V, No. 246
bis, II:
Aubry et Rau, ea. 4-a, IV, $ 326,
text şi
nota 25, p. 250; Dalloz, R&p, Obligat
ions,
No. 2687; Supnl., Obligations,
No. 1156;
Laurent, XVIII, No. 424, 425;
No. 163; Planiol, IL, No. 2378; Huc, VIII,
Alexandresco, VI, p. 766),
3. In acest caz, datoria este stinsă
chiar
față de debitor, care poate
opune compensația operată, deoarece ea
echivalează
cu plata. (Demolombe, XXĂVIII,
No. 550,
551; Larombiere,

Obligauons,

'Art.

1294,

3; Demante

V, No.

246

bis,

de ce

que le

compensation de ce

codâbiteur.

Doctrină,

2686;

Codul civil

COMPENSAȚIUNE

et Colmet

ÎL; Aubry

de

et Rau,

Santerre,

ed. 4-a,

IV, $ 526, text si nota 23, p. 230: Dalloz,
Rep. . Obligations,
No.
2689:
Laurent,
XVIII, No. 424, 425; Huc, VII, No. 163;
Alexandresco, VI, p. 766),
|
4, Art. 1294 $ 1 e. civ. În. corespunzător

prevede că fidejusorul poate să opne compensația în privința sumei pe care creditorul o 'datoreşte debitorului principal,

ceea ce nu însemnează că fidejusorul poate

să facă ca compensaţia
numai s'o invoace şi să
plinirea ei de drâpt,
ținând seamă de criticele
textului francez, a dat
exactă
articolului 1148
lexandresco, VI, p. 764).
să

5, Fidejusorul,
facă

să

se

cazul când

chiar

constate

să se opere,
ci
se constate îndeegiuitorul nostru
aduse redactării
o redacţie
mai
$ 2 ce. civil, (A-

solidar,

va

compensaţia

putea
şi

în

debitorul ar fi renunţat
deoarece excepţia e reală şi inerentăla ea,
săşi datoriei, iar nu personală debitorînu
lui. (Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 246 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, S 423, nota 8,p. 675: Laurent,
XVIII,
No. 500; Baudry et Wahi, Cautionnement,

No.

945,

nement,
graful

1157,

1158;

No. 24, 232),

Guillouard,

egiuitorul român
5 al art. 1294 c.

în dreptul

român,

-

Caution-

a eliminaţ paraciv. fr... aşa încât

debitorul solidar

se va
folosi de
compensaţia
îndeplinită
între
codebitorul său şi creditor. Această
ție este mai conformă cu principi soluile de
drept. (Alexan
dresco,

VI, p. 767, 768).

Art. 1149. — Debitorul care a
acceptat purși simplu ca un
creditor să facă cesiunea dreptu
rilor sale unei alte persoane,
nu
mai poate invoca în contra. ces
ionarului compensațiunea care
ar
îi avut loc în privința cedentulu
i, înaintea acceptaţiunei.
Când cesiunea s'a notificat
debitorului, dar nu s'a acc
de dânsul, nu se împiedecă
decât compensațiunea posterioa eptat
ră acestei notiticaţiuni. (Civ.
1132,

1144,

1393 urm.,

1833;

Civ, Fr. 1295).

Tezt fr. Art. 1295.— Le debi
teur qui a accepte purement
sion quun erfancier a faite
de ses droits ă un tiers, ne et simplement la cescessionnaire la, compensation
peut plus opposer aw
qu'il eât pu, avant l'acceptatio
n, opposer au eâdant.
A gard de la cession qui
qui lui a 6t6 signifite, elle n'em n'a point et6 accepte par le d6biteur, mais
p&che que la comp
,

res ă cette

A

ensation des ertances post&rieu.

notification.

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

Acceptare 2, 7—12, 15,
16.
“Act autentic 2.
cţiunca
Ani
e
38,24-29,

Anulare 5,
Cambie 21, 22.
Cesiu
i ne 1 urm,
Codebitori 13.

Compensaţie

1 urm.

Cunoştinţă 11, 12,
Donaţiune 12.

Efecte î5, 4, 42,
ecte

la

purtător 20,

Eroare 16
Exigibilitate
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”

4.

-

.

Fidejusiune 14.
Forme speciale 9, 32.
„ Incompatibilitate 30,
32,
Intrerupere 42,
Ipotecă 14, 16, 25, 32,
Lichiditate 4,
Mandat 22.

Codul

civil

Notificare

2—6,

Nulutate 5,
Oferte reale

2,

19, 39.

Ren unţare

reciprocă

Renunţare

tacită

Plată 35, 37, 38.

Privilegiu 16, 25.

31—42,

COMPENSAȚIUNE

de plată 35.

Plată parţială 36. .
Prescripţie 42.

Renunțare

DESPRE

*|

7, 15,

23—2),

Renunţare expresă

26—28,

1
ă
Renunţare unilaterală 29,
40,
Rezerve 6, 8—12,

Termen

34.

Terţi 6, 14, 24.

26, 31,

Titlu

executor

1. Dacă posterior cesiunii, cedentul devine debitorul debitorului cedat, compensaţia nu se mai poate produce
deoarece
prin cesiune cedentul a pierdut calitatea
de creditor și deci părţile nu mai au situaţiunea respectivă de creditor şi debitor. (Dalloz, Rep, Obligations, No, 2695:
Alexandresco, VI, p. 761, 769).
2. In raporturile dintre cedent şi cesionar, faptul cesiunii este deajuns pentru

ca cedentul

să piardă

calitatea de

creditor însă faţă de debitorul cedat, cesiunea de creantă nu este perfectă decât
prin notificarea sau prin acceptarea . consemnată întrun
act
autentic.
(Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2695, 2704; Suppl.,
Obligations, No. 1163; Alexandresco, VI
p. 762),

3. Potrivit acestui principiu, dacă înainte

de notificarea cesiunii, a operat compensajia, debitorul cedat va avea dreptul so in-

voace față de cesionar. (Dalloz, R&p., Obli-

gations, No. 2695, 2696; Suppl., Obligations,
No. 1163; Alexandresco, VI, p. 762).
4. De
asemenea,
nofiticarea
cesiunii
opreşte compensaţia, în prejudiciul cesionarului, a creanţelor anterioare dar care
au devenit lichide şi exigibile după notificare. (Duranton, XII, No. 458: Demolombe, XXVIII, No. 569; Larombi&re, Obligations, Art. 1295, No. 11: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 526, text si nota 35, p.
232; Dalloz, Rep, Obligations, No. 2697;
Suppl, Obligations, No, 1163; Huc, VIE,
No. 165; Alexandresco, VI, p. 762),
5. Dacă însă notificarea cesiunii a fost
făcută în mod neregulat, ea nu va avea
niciun efect asupra compensatiei.
(Dalloz, R€p., Supnl., Obligations, No. 1163).
6. Compensaţia care a operat înaintea
cesiunii sau, cel puţin, înainte ca cesiunea
să fi devenit opozabilă debitorului cedat,
constitue -un drept câştigat şi trebueşte
să fie respeciată. Această regulă este ab-

solută

câni

cesiunea

a fost

făcută

zabilă terielor persoane
prin
notificare, chiar dacă
această

a fost

primită

personal

protesiare_
sau
XXVIII, No. 571,

gations,

Art.

de

0po-

o simplă
notificare

debitor

fără

rezervă.
(Demolombe,
572; Larombiăre, Obli

1295, No.

9; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 529, text şi nota 2, p. 25;
Dalloz, Râp., Obligations, No, 2701, 2702;
Suppl., Obiigations, No. 114; Huc, VIII.
No. 165),

7. Potrivit

civ.

în.

(1149

dispoziţiunilor

e. civ.

rom),

31235 — Codul civil adnotat —

art.
dacă
VII

1295

Art.

1295,

No.

5: Demante

et Colmet

V, No. 247 bis, III; Dalloz,

Obligations, No. 2701; Suppl.,

Doctrină,

a face

a acceplat pur şi simplu cesiunea, el a
renunjat să opue cesionarului compensaţia pe care ar fi putut s'o opue cedentului, înainte de acceptare. (Demolombe,
XĂVIII, No. 572; Larombiăre, Obligations,
Santerre,

13.

„Art, 1149

e.

debitorul

de

Rep..

Obligations,

"No. 1164; Laurent, XVIII,
No. 428; Huc,
VIII, No. 165; Planiol, II, No. 592; Alexandresco, VI, p. 762, 765),
.
8. Dacă debitorul a făcut rezerve, cu
ocazia acceptării, va putea să opue cesionarului _ compensaţia
operată.
(Demolombe, XXVIII, No. 575; Larombiăre, Obligations, Ari. 1295, No. 7).
9. Legea nu cere o formă sacramentală
pentru rezervele debitorului, nici ca ele

să

fie

făcute

făcute
XĂVLII,

în
No,

1295,

Art,

în

chip

special

ci

pot

fi

chip
general.
(Demolombe,
575; Larombitre, Obligations,
7).

No.

10. Debitorul nu poate ' când acceptă
cesiunea să-şi rezerve compensaţia care
ar putea să survie ulterior. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 2703),
1]. Debitorul nu poate opune cesionarului compensaţia operată, chiar dată acceptarea cesiunii fără rezerve, a făcut-o
în necunoașterea
operării
compensaţiei.
(Demolombe,
XXVIII,
No.
577; Larombiere, Obligations, Art. 1295, No, 6: Demante et Colmet de Santerre, V, No. 247

bis, III; Aubry

et Rau, ed. 4a, IV, $ 320,

text şi nota 9, p. 240; Dalloz, Râp., Obliga-

tions,

No.

2706;

Suppl,

Obligations,

No.

1167; Huc, VIII, No. 165; Alexandresco, VI,
p. 762; Contra: Mourlon, II,
No.
1453
quater; Laurent, XVIII, No. 467).
.
12. Se exceptează
însă cazurile când
cesionarul a avut cunoştinţă că datoria
sa stins prin compensație sau când cesiunea s'a făcut sub titlu de donatiune,
No. 2706;
Rep.
(Dalloz,
Oblipations,
Suppl., Obligations, No. 1167).

13.

In

cazul

prevăzut

de

1295

ce.

dacă

a-

art.

civ. fr. (1149 c. civ. rom.), când compensația se consideră ca neavenită şi. cesiunea îşi produce toate efectele sale, în
raporturile exclusive dintre cesionar și
debitorul 'cedat, subsistă vechea creanţă
ce exista între debitorul cedat şi cedent,

cu

toate

efectele

sale aşa încât

ceastă creanţă era 'garantată printr'un
titlu executor, cesionarul are dreptul să
invoace acest tiilu. (Demolombe, XXVIII,
No. 579),
.

14. In raporturile dintre cesionar şi
terți cum ar fi fidejusorii şi terţii deţină-

au, din
ei
ipotecate,
tori ai imobilelor
operării compensaţiei legale,
momentul
un drept câştigat de a se prevala de această compensație, aşa încât cesionarul
exercita niciun recurs contra
nu poate
XXVIH, No. 579; Lalor. (Demolombe,
rombi&re, Obligations, Art. 129, No. 6:

Demante

et Colmet

de

Sanierre,

bis, IV; Aubry et Rau, ea. 4-a, IV,
text şi nota 11, p. 240; Dalloz, Rp.

gations,
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No.

2704,

2709;

Suppl.,

247

V,

$_329,
Obli-

Obliga-

1

,

-

Art. 1149

DESPRE

tions, No. 1165; Laurent, XVIII, No. 467;
Huc, VIII, No. 165),
,
15. In caz de acceptare pură şi simplă
a cesiunii compensaţia nu
operează
şi
debitorul
cedat
poaie
să-şi
valorifice
toate drepturile ce le avea contra cedeniului. In acest caz, creanţa sa reînvie în
raporturile
părţilor,
deoatece
cedentul
înstrăinând
o creanţă
care fusese
deja
compensată, a renunțat în mod implicit
să opue compensaţia
contra
propriului

său

creditor,

Efectele . acestei

renunțări

implicite nu se întind şi la
covbligaţii
celui
care
o consimte,
deoarece
ei au
fost definitiv
liberaţi prin
compensaţia
operată. (Demolombe,
XXVIII, No. 580;
Dalloz,
_Râp.,
Obligations,
No.
2707;
Suppl., Obligations,
No.
1166;
Alexandresco, VI, p. 763).
16.. Debitorul care a acceptat din eroare
cesiunea poate să exercite privilegiile şi
ipotecile alipite
la
propria
sa creanţă.
(Demolombe,
XXVIII,
No.
581;
Larombiere, Obligations, Art. 1295, No. 6: Au.
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 329, text şi nota
10, p._240; Palloz, Râp., Obligations, No.
2706; Laurent, XVIII, No. 467; Huc, VIII,

No.

17.

165;

ditorul

Alexandresco,

Dacă

însuşi

VI,

p.

debitorul

765).

a devenit

creditorului.
său prin

ere-

cumpărarea

unei creanţe în contra lui, ambele datorii
se vor stinge prin compensație.
(Alexandresco, VI, p. 7653).
„18. Cesiunea
poate da respecţiv părților calităţile de creditor şi debitor, pe
care nu le aveau înainte. Astfel, în cazul
când debitorul cedat era creditorul cesionarului, prin cesiune, debitorul cedat şi

cesionarul

devin

respectiv

creditor

şi de-

bitor unul altuia şi compensaţia se poate
produce. (Demolombe,
XXVIII,
No. 568;

Larombitre,

Obligations,

Art.

41295,

No.

în

ceea

"10; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 359, text
și nota 52, p. 455; Dalloz. Rep. Obligations, No. 2708; Suppl.. Obligations, No.
1168).

19.

In

ce priveşte

acest

caz

cesionarul,

compensaţia,

se va

produce

din

ziua notificării cesiunii iar pentru debitorul cedat, ea se va produce, după vo-inţa şi interesul său, sau din ziua cesiunii sau din ziua notificării.
(Duvergier,
Vente, No.
197: Larombitre, Obligations,
Art. 1295, No. 10; Troplong, Vente, No.
891: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 359;

p. 453; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2708;
Suppl., Obligations,
No.
1168: Laurent,
XXIV, No. 515: Huc, VIII, No. 166).
20. 'Dispoziţiunile art. 1295 e. civ. fr.

(1149 e. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea efectelor la purtător care se transmit
prin simpla tradiţie, fără notificare sau

acceptare.
„21.

De

ticol nu

efecte de
prapsmaite

22.

(Alexandresco,

asemenea,

VI,

p.

Dacă

764).

dispoziţiile acestui ar-

se aplică nici cambiilor

sau altor

comerţ a căror proprietate
prin gir. (Alexandresco, VI,

însă

girul

nu

transmite

Codul

COMPENSAȚIUNE

se
p.

pro-

civil

prietatea cambiei, ci este
considerat numai ca un mandat, debitorul poate opune

compensaţia

dresco,

VI,

23.

faţă

p.

de

764).

'Debitorii

girant.'

pot “să

- (Alexan-

renunţe

în

mod

valabil la compensație, deoarece renunțarea nu este oprită
de
nicio
regulă de
ordine publică, cu toate
că compensaţia
operează
prin
singura
putere
a
legii
şi fără ştirea
debitorilor.
(Demolombe,
XĂVIII, No. 603: Larombiere, Obligations,

Art.

1295,

No.

1, 2: Mass€

Zachariae, III, $ 574, p. 46î:
No. 1453: 'Demante et Colmet

V, No.

241

bis, ITI:

Dalloz.

et Verg6

sur

Mourlon, ÎI,
de Santerre,

Rep.,

Obliga-

tions, No. 2772; Suppl.. Obligations, No.
1200; Laurent, XVIII, No. 456 urm.; Huc,
VIII, No. 169; Planiol, II, No. 591; Alexan-

dresco, VI, p.
VII, No. 395).

785,

787;

Contra:

Toullier,

24. Se poate renunța
la compensație,
chiar de mai înainte şi această renunțare
este opozabilă
terţilor, cari trebuiau să
cunoască
condiţia fără care nu sar fi
contraciat datoria. (Demolombe, XXVIII,
No. 604, 605; Larombiere, Obligations, Art.
1293, No. 11; Mass6 et Verg sur Zachariae, III, $ 574. text şi nota 1, p. 461;
Mourlon, II, No. 1453; Demanteet Colmet
de Santerre, V, No. 241 bis, LII: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 327, text și nota 8, p.
235; 'Dalloz, Reâp., Obligations, No, 2772;
Suppl.. Obligations, No. 1200, 1202; Huc,
VIII, No. 169; Planiol, II, No. 593; Alexandresco, VI, p. 785, 786, 787; Contra: Toullier, VII, No. 395).
25, Astfel, acei care au renunțat prin
* anticipație la compensație, au dreptul să
se prevaleze de ipotecile și privilegiile
cari garaniau creanţa ce ar fi trebuit să
se stingă după dreptul comun, în contra
creditorilori ipotecari sau privilegiați, cărora le-ar fi folosit stingerea. dacă ar fi
avut loc. (Demolombe, XXVIII, No. 60;
Aubry et Hau, ed, 4-a, IV, $ 327, text şi
nota 10, p. 236; Huc, VIII, No. 169; Alexandresco, VI, p. 786, 787).

26. Renunţarea

sație

VIII,
27.

poate

No.

fi

169;

anticipată

expresă

Alexandresco,

Renunţarea

sajie este

de

la

sau

anticipată

obiceiu

tacită

compen-

tacită.

VI,
la

şi se

p.

(Huc,

786).

compen-

deduce,

mai ales, din împrejurările cauzei, adică
din însuşi scopul ce şi-au propus părțile

prin

convenţia

lor. (Huc,

VIII,

No.

Alexandresco, VI, p. 786).
, 28,
u poate constițui o renunțare

cităla compensație
debitorului de a-și
et Verg€

sur

Zachariae,
VI,

ta-

simpla promisiune a
plăti datoria. (Masss
III,

9, Renunţarea anticipată
sație poate [i reciprocă
sau
Alexandresco,

169;

p.

786).

$ 574,

p. 461).

la compenunilaterală.

30. Compensaţia poate
fi înlăturată
prin afectarea validă a obiectului
uneia

din datorii, la o destinație specială
care
este incompatibilă cu această
compensație. (Laurent, XVIII, No. 451; Huc
VIII.
No. 169; Alexandresco, VI, p.
786).

— 178—

Codul

civil

31.

DESPRE

Renunjarea

la compensaţia

îndepli-

nită nu se presupune, însă ea poate fi
expresă sau tacită, (Mourlon, II, No. 1453;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 2773; Alexandresco, VI, p. 787).
32. Renunţarea expresă la compensaţia
îndeplinită nu este supusă vreunei forme
speciale, chiar în cazul când ar avea de
obiect renaşierea
ipotecilor
cari garantau
datoriile
stinse
prin
compensație.

(Demolombe,

XXVIII,

No.

607:

Mourlon,

II, No. 1455; Alexandresco, VI. p. 787,
nota 2).
33. Renunţarea
tacită la compensația
îndeplinită are loc, atunci când una din
părți face un act care este incompatibil
cu efectele compensaţiei, adică
cu
stingerea creanţelor pe care o operează, (Demolombe, XXVIIJ, No. 607, 608; Larom-

bi&re,

Obiigatious,

Art,

1293, No.

11; Au-

bry et Rau. ed. 4-a, IV_ $ 320 p. 2%;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2775; Su pl.
Obligations,
No.
1200:
Laurent, X III,
No. 462: Huc,
VIII,
No. 169;
Alexandresco, VI, p. 787, nota 2).
“
34. Când părţile au convenit a acordau
un termen uneia sau la amândouă datoviile compensabile, există renunțare tacită
la compensație. (Demolombe, XXVIII, No.

611; Dalloz,

Rep.,

Suppl,

Obligations,
No.

1200).

35. Plata sau ofertele reale de plata
urmate de consemnare, constituese o renunţare tacită la compensație.
'(Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2773).

36, Plata

parţială

ca

acont,

a

Art.

COMPENSAȚIUNE

uneia

din datorii nu constitue o renunțare la
compensație.
(Demolombe,
XXVIII, No.
608; Aubry, et Rau, ed. 4-a, IV, $ 32,
text şi noia 1, p. 238; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2775;
Alexandresco,
VI, p.
787, nota 2).
37. Faptul creditorului de a cere plata

1150

creanţei sale nu-l opreşte să ceară compensaţia, până nu a fost plătit. (Demolombe, XXVII, No. 610; Larombitre, Obligations, Art. 1295, No. 2; Alexandresco,
VI, p. 787, nota 2).
|
38. Creditorul nu este oprit de a opune
compensaţia, prin faptul că a făcut acțiune pentru plata creanţei sale, iar pârîtul a cerut plata propriei sale creanje,
deoarece renunțarea la compensație nu se
presupune. (Demolombe, XX VIII, No. 610;
Larombiere, Obligations, Art. 129, No. 3;
Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 1200).
39. Primirea fără protestare a noiificării cesiunii de creanţe, nu constitue din
partea debitorului o renunțare de a se
prevala de
compensaţia
ce sa produs
între această creanță și aceea
ce putea
să, şi-o valorifice contra creditorului primitiv. (Demolombe, XXVIII, No. 699).
40. Renunţarea la compensație poate fi
făcută separat de fiecare parte sau, poate
fi reciprocă.
(Demolombe,
XXVIII,
No.
606: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5%,
p. 258; Huc, VIII, No. 169).
41. Renunţarea la compensaţia îndeplinită are de efect de a lace
să
reînvie
creanțele ca şi cum nu ar fi fost stinse,
repunând părţile în situaţia respectivă în
care se găseau înainte de împlinirea compensaţiei. (Dalloz, R€p., Obligations, No.
2776; Suppl., Obligations, No. 1201: Lau-

rent, XVIII,

No. 461; Planiol, II, No. 591).

42, În acest caz, întreruperea prescripției care a operat în compensație, subsistă
şi serveşte de punct de plecare pentru o
nouă prescripţie, afară de cazul când se
stabileşte din termenii actului de renunțare că părțile au renunțat la întrerupere,
renunțare care nu se presupune, (Demolombe, XXVIII, No. 628; Larombitre. Obligations, Art. 1295, No. 4; Dallos, Bâp.,
Obligations, No. 2776).

Art. 1150.
— Când cele două datorii nu sunt platnice într'acelaș loc, nu se poate operă compensaţiunea decât plătind cheltuelile remiterei. (Civ. 1104, 1105, 1142; Civ. Fr, 1296).
Text fr. Art.

1296.

—

Lorsque les deux

dettes

ne sont pas payables

mâ6me lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant
de la remise.
Doctrină.
]. Potrivit dispoziţiunilor art. 1296
ce.
civ. îr. (1150 c. civ. rom.), când cele două
datorii nu sunt platnice în acelaşi loc, nu
se poate opera compensația decât plătind
cheltulile
remiterii.
Cheltuelile
remiterii
consiau în despăgubirea care este darorită uneia dintre părţi pentru paguba ce
o suferă, deoarece nu primeşte plata la
locul unde
trebuia
făcută.
(Duranton,

XII,

No.

386;

Demolombe,

XXVIII,

530 urm.;
Larombiăre, Obligations,
1296, No. 2; Demante et Colmei de

No.

Ari.
San-

au

raison des frais

terre, V, No. 248 bis; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 526, text şi nota 30, p. 232;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2635; Suppl.,
Obligations No. 1117; Laurent, XVIII, No.
440; Huc, VIII, No. 167; Planiol. II, No.
579: Alexandresco, VI, p. 770, text şi nota

5, 771).

|

2, Astfel dacă este vorba de remiterea
unei sume de bani, cheliuelile vor fi acele
de schimb,
comision
şi transport.
(Dalloz, R&p., Obligations. No. 2635).
- 3, Dispoziţiunile art. 1296 ce, civ. în.
(1150 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea
nu numai la sumele de bani, ci şi la da-
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Art. 1151-1152

DESPRE

Codul

COMPENSAȚIUNE

civil

toriile de producte,
grâu,
vin,
etc,
al
căror preţ variază după loc, tocmai din
cauza cheltueliior de transport.
(Demo-

Dalloz, Rep., Obligations, No. 2655; Suppl:.

bligations,

ec. civ. În. (1150 ce. civ. rom.), are loc de
drept în virtutea legii, fiind o compensație

lombe,

XXVIII,

No.

Art.

534;

1296,

Larombiere,

No.

2;

Obligations,
No.

O

5. Compensaţia

Laurent,

XVIII, No. 440; Huc, VIII, No. 167; Planiol, II, No. 579).
4. Cheltuelile de remitere vor fi datorite

nu

alt loc

numai

decât

de

acel

cel fixat

care

prin

plăteşte

No.

1117;

Laurent,

XVIII,

440).

legală,

iar

nu

4-a, IV,

$ 526,

o

prevăzută

de

compensație

art.

1296

facultativă.

(Duranton, XII,
No.
586;
Demolombe,
XĂVIII, No. 555;
Larombitre,
Obligations, Art. 1296, No. 1; Aubry et Rau, ed.

în

convenţiune,

ci şi de creditorul care primește. plata în
alt loc decât cel fixat, dacă el câştigă
-prin aceasta
din
cauza
diferenței
de
schimb. (Demolombe,
XXVIII,
No. 53;
Larombiăre. Obligations, Art. 1296, No. 3;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326, p. 2%;

texi

şi nota

99, p. 251:

Dal-

loz, R6p., Obligations, No. 2655; Suppl,,
Obligations, No. 1117; Laurent, XVIII, No.

'440; Planiol, II,
VI, p. 770, nota

No. 579; Alexandresco,
4; Contra: Delvincourt,

II, p. 178; Toullier, VII. No.

400).

Art. 1151. — Când sunt mai multe datorii compensabile, datorite de aceeași persoană, se urmează pentru compensaţiune regulele stabilite pentru imputațiune de art. 1113. (Civ. Fr. 1297).
Text fr. Art. 1297.

—

p
Lorsqwilfy a plusieurs

par la meme personne, on suit, pour la compensation,
limputation par article 1256.

Doctrină.”

2.

de

art.

1256

e. civ.

fr.

(1113

Dispoziţiunile

art.

1297

ce. civ.

dues
pour
fr,

(1151 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
numai
când
toate creanţele au devenit
compensabile înainte de naşterea obligației reciproce sau
dacă
ele
au
devenit
compensabile ulterior, trebueşte ca toate
să fi devenit compensabile simulian, căci
dacă ele devin
compensabile
una după

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1997 c.
civ, fr. (1151 c. civ. rom), când sunt mai
multe datorii compensabile,
datorite de
aceeaşi persoană, se urmează, pentru compensaţie, regulele stabilite
pentru
impu-

tație

detţes compensables
les răgles 6tablies

€. civ.

rom.), care arată cum irebueşie să se uralta, se va compensa prima creanţă, chiar
meze când părţile nu au prevăzut cum
trebueşte să se facă imputațiunea,
dacă ar fi mai puţin oneroasă decât cea
(Demolombe, XXVIII, No. 655, 654;
de a doua creanţă. (Pothier, Obligations,
Larombiere, Obligations, Art. 1297, No.
II, No. 602; Demolmbe, XĂVIII, No. 65%;
1, 3;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 328,
p. 937; câAubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 398, text şi
Dalloz, Râp., Obligations, No. 2770;
Huc, <&nota 7, p. 257; Dalloz, Rep. Suppl.,
VIII, No. 167; Planiol, II, No. 588;
OAlexan- 5 bligations, No. 1197).
dresco, VI, p. 704, 795).
FE:

ca

Art. 1152. — Compensaţiunea

n'are loc

în prejudiciul drepturilor
dobândite
de „alte
persoane.
Astfe
l,
cel ce fiind de„bitor, a devenit creditor în urma
sequestrului ce i s'a făcut de
o altă
persoană, nu poate invoca comp
ensațiunea,
în prejudiciul sequestrantului. (Civ. 1099;
Pr. civ. 455 urm.; C. com. 907
urm.
;

Civ. Fr.

1298).

Test fe. Art. 1298. — La compensation
n'a pas lieu au prâjudice des
droits4 acquis S a ă un tiers. Ainsi
celui qui, 6tant deb iteur, est deven
u erâan
depuis la saisie-arrât faite par un
tiers entre 'ses ma ins, ne peut, au preju eier
saisissant, opposer la compensat
dice du
ion.
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*

Codul

civil

DESPRE
INDEX

poprit, deoarece, întreaga cureanțăa deproprire, în
prin
indisponibilă,
venit
mâinile terţului poprit. (Duranton, XII, No.
453: Demolombe, XĂVIII, No. 631: Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 250 bis, II,

ALFABETIC

(la doctrină)
Acceptare 9.
Adjudecare 11.
Beneficiu de inventar 16,
1

Cesiune 9.

Cesiunea bunurilor 23.
Compensaţie î urm.

Compensaţie

facultativă

19.

1, 3—9.
în mâni

| Privilegiu 13.

Creanţă anterioară 4, 5.
Executare
imobiliară 10,

14, 13.
Exigibilitate 8.
Faliment 14, 15.

proprii7.

poprirei

Ridicarea

Sechestru 1.

Concordat 15.

Indisponibilitate
Ipotecă 12, 13.
Legat 18.

Locaţiune 10.
Moştenitori 16, 21.
Notificare 9. .
Opoziţie 17, 19, 20.
! Piată 2, 3.
Poprire
Poprire

Succesiune

8,

Terţ poprit 6, 7.
Transcriere 10.
12, 13.

Doctrină,
1. In ari. 1152 ce. civ. rom., prin cuînţelege povântul sechestru, legiuitorul
prirea făcută de cel de al treilea. (Alexandresco, VI, p. 780, nota 2).
civ. în.
129 c.
art.
9, Dispoziţiunile
(1152 ce. civ. rom), potrivit cărora, compensaţia nu are loc în prejudiciul drepturilor dobândite de alte persoane, constituese aplicațiunea principiului pus în
materie de plată de art. 1942 ce. civ. îr.
(1099 e. civ. rom), şi trebuesc să aibă
Râp., Suppl.
aceeaşi
întindere.
(Dalloz,
Obligations, No. 1189; Alexandresco, VI,
p. 780).
3. Poprirea sumei datorate împiedecă
compensaţia acestei datorii, deoarece po- prirea pune pe pariea proprită în imposibilitate de a cere plata creanţei sale şi
pe terțul poprit în imposibilitate de a
face plata în mod valabil. (Demolombe,
XXVIII, No. 629, 650: Larombiere, Obli-

pations, Art.

1298,

No.

1;

Demante

ei

Colmet de Santerre, V, No. 250 bis, I;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5326, text şi
nota 52, p. 239; Dalloz, R€p., Obligations,
No. 2757 urm.; Suppl.. Obligations, No.
1180; Laurent, XVIII. No. 441; Huc, VIII,

No.

Rp,

7. In

acest

decât

16—21,

Succesiune vacantă 22.

Vânzare

Dalloz,

168; Planio!, II, No. 465, 575; Alexan-

dresco, VI, p. 780, 781).
4. Dacă însă
creanța
era anterioară
popririi şi îndeplinea atunci condiţiunile

prevăzute de lege
pentru
compensatie,
poprirea nu are nicio influență asupra
compensaţiei deja operată. (Dalloz, Rep.,

Obligations, No. 2757; Suppl., Obligations,
No. 1189; Alexandresco, VI, p. 781).
5, Compensaţia nu mai poate avea loc
dacă, creanţa, cu toate că este anterioară
popririi, însă nu a îndeplinit condiţiumile prevăzute de lege pentru compensa-

ție decâi după efectuarea popririi. (Duranton, XII, No. 442; Larombitre, Obligations, Art. 1298, No. 2; Dalloz, Râp.
Obligations, No. 2758: Suppl., Obligations,
No. 1189: Huc,
VIII,
No. 168;
Alexandresco, VI, p. 781).
6. Poprirea efectuată în
mod
valabil
compensaţiei, chiar
împiedecă operarea
pentru diferența
din
valoarea creanţei,
ce întrece
suma
datorită de debitorul

—

No.

Obligations,

Suppl.,.

1190; Laurent, XVIII, No. 429; Huc, VIII,
No. 168; Alexandresco, VI, p. 781, 782). a-şi

Urmărire imobiliară 10, 11,
13,

6.

Art. 1152

COMPENSAȚIUNE

îndestula

facă

să

creanţa,

poprire

mâni. (Duranton,
XXVIII,
lombe,

Colmet

de

XII.
No.

Santerre,

pentru

poprit

terţul

caz,

are

nu

altă

propriile

în

cale

sale

Demo455;
ei
Demanie

No.
633;

250

V, No.

bis,

III; .

Dalloz, Râp., Suppl. Obligations, No. 1190;
Laurent, XVIII, No. 429; Huc, VIII, No.
168: Contra: Alexandreseo, VI, p. 783).
operarea
împiedecă
nu
9, Poprirea
compensaţiei dacă a fost ridicată, însă în
acest. caz compensaţia operează la data
deoarece
când a fost ridicată poprirea,
până atunci datoriile amândouă nu erau
XXVIII, No. 64;
exigibile. (Demolombe,
Larombiere, Obligations, Art. 1298, No, 8;
Dalloz, Râp., Suppl. Obligations, No. 1191;
Comp.: Alexandresco, VI, p. 781, nota 1).
9. Cu toate că art. 1298 e. civ. fr. (1152
c.

Civ.

xom.),

p.

785,

784).

prevede

numai

cazul

po-

pririi dispoziţiunile acestui articol îşi găsese aplicaţiunea şi în cazul unei cesiuni
în prejuditiul cesionarului, dacă înainte
a fost notificesiunea
de compensație,
cată sau acceptată. (Demolombe, XXVIII,
No. 634; Aubrv et Rau, ed. 4-a, IV, $ 52%,
text şi nota 55, p. 232; Alexandresco, VI,
imobiliare
urmăririi
10. Transcripiia
împiedecă compensaţia chiriilor şi arendatorite de proprietar
zilor cu sumele
chiriaşului sau arendașului, cum ar fi cele
lucrului
asupra
pentru lucrări executate
şi acest efect se
închiriat sau arendat
produce cu începere dela transcripția ur-

Obligations,

(Larombiere,

măriri.

Art.

publique
129%, No. 4; Dalloz, R6p., Venie
d'immeubles, No. 745; Suppl., Obkgations,
No. 1192).

1].

Nu

se „poate

face

compensaţia

da-

toriilor între adjudecatarul unui bun expropriat silit și debitorul său, în prejuXXVIII,
(Demolombe,
diciul creditorilor.

No. 655;
1298, No.

4;

Obligations,
Larombitre,
Demante ei Colmet de

Art.
San-

terre, V, No. 250 bis, IV; Aubry et Rau,
p. 23;
ed. 4-a, IV, 8.396, text şi nota 31,
Dalloz, R€p., Obligations, No. 2760; SupplPlaniol, II, No.
1193;
Obligations, No.
Contra: Laurent, XVIII, No.
Comp.
4

442).

:

19, De asemenea, nu se poate face compensaţia între cumpărătorul .voluntar al
unui imobil şi vânzătorul acelui imobil,
(Demoîn prejudiciul ipotecilor teiţilor.
lombe, XXVIII, No. 635; Larombiâre, O-:
bligations, Art. 1298, No. 4; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 250 bis, IV;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326, text şi

nota 51, p. 252; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 2760; Suppl., Obligations, No. 1193;
Planiol, II, No. 577; Alexandresco, VI, p.

181—

1

Art,

1153

783;

Comp.,

DESPRE

Contra:

Laureni,

442).

XVIII,

,

No.

a

(Dailoz,

R€p.,

Suppl,

Obli-

gations, No. 1195).
14, Falimentul constitue, de asemenea,
un abstacol ia „operarea compensaţiei, în
prejudiciul masei creditorilor, (Demolom-

be, XXVIII, No. 636; Larombitre, Obligations, Art. 1298, No. 6; Aubry et Rau, ed.
4-a. IV, $ 5326, text şi nota 34,
p. 250;
Dalloz,
Rep.
Obligations,
No.
2765;
Suppl., Faillite, No. 546 urm.; Obligations, No. 1196; Planiol, II, No. 576; Lyon-

Caen
No.

15.

et Renault,

216

urm;

Droit

commercial,

Alexandresco,

In cazul

când

falițul

VI,

VII,

p.

a obținut

784).

un
concordat, compensaţia
se
poate opera
între cota ce sa angajat falitul
tească şi creanțele noui ale falituluisă plăobţinute

după

ations,

No.

concordat.
2766;

(Dalloz,

Suppl,,

Râp.. Obli-

Obligations,

No.

_16. Moştenitorul care a acceptat suecesiunea sub beneficiu
de inventar, poate

pune creditorului succesiunii, compensaţiaolegală, care a operat, înainte de
deschiderea
succesiunii, între creanța şi datoria
ce o
avea acest:

creditor faţă de defunct. (Dalloz, Râp., Obligations, No, 2681; Suppl.,
“Obligations,
No.

17. După

1150).

deschiderea

Suppl., Obligations, No. 1450; Successions,
No. 680; Huc, V, No, 245; VIII, No. 168;
Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 2029;

_

13. In cazul când imobilul pus în vânzare nu este grevat de ipoteci
sau
privilegii, operează compensâţia
între datoria cumpărătorului
şi creanţa sa contra

vânzătorului.

succesiunii,

Codul civil

COMPENSAȚIUNE

când

Alexandresco,

este

VI, p. 784).

Când

18.

constatată,

absorb

cesoral, sumele

legate

pensate cu datoriile

cesiune.

,

existenţă

căror

a

creanţele

întreg

activul

nu mai

legaiarilor

faţă de suc-

(Huc, V, No. 245; Baudry

Successions,

II,

19. Dacă

No.

suc-

pot fi com-

et Wahl,

2029).

,

în momentul

faptului care dă

naştere compensaţiei nu există nicio 0poziţie din partea vreunui creditor al succesiunii, după o părere, compensaţia se poate

produce
opera

însă nu de plin drept, ci se poate

o compensație

facultativă.

(Toullier,

VII, No. 580; Larombiăre, Obligations, Art,
1298, No. 7; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
3

p. 252).

52%,

20.

După

altă

părere,

în

acest

caz,

se

va opera compensaţia legală. (Demolombe,
XXVIII, No. 639; Dalloz, R€p., Suppl., O-

bligations, No. 1150; Laurent, ŞI, No.» 160,
166, 171; Alexandresco, VI, p. 785).
21. Distincţiunile
prevăzute
mai
sus
îşi găsesc
aplicaţiunea şi moștenitorului

beneficiar,

care este în acelaşi timp

credisuccesiunii. (Demolombe,
XĂVIII, No. 639; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 2682: Suppl., Obligations, No. 1153;

torul

şi debitorul

Laurent,

22. De

zute

cazul

XVIII,

No.

asemenea,

mai

când

sus

îşi

166).

vor

distincţiunile
găsi

o succesiune

a

a

licaţia

prevăşi în

fost declarată

creditorii succesiunii au făcut opoziţie
înainte de data când ar fi putut opera
compensaţia, compensaţia nu se mai poate produce

vacantă. (Demolombe, XXVIII,
No.
640;
- Larombiăre, Obligations, Art. 1298,
No. 7;

molombe, XXVIII, No.
Obligations, Art. 1298,

23. Dispoziţiunile art. 129 ce. civ. fr.
(1152 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea

în

prejudiciul

creditorilor

oponenți.

(De-

637;
Larombicre,
No. Z; Aubry et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 526, text și nota 55, p.
252: Dalloz, Rep. Obligations, No. 2681;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 326, p. 233;.
Dalloz, R6p., Suppl. Obligations, No. 1133;
Alexa
ndresco,

şi în materie

VIII, No.

168;

VI, p. 785).

de

cesiunea

bunurilor.

Alexandreseo,

(Huc,

VI, p. 784).

Art. 1153
— .
Acel ce a plătit o datorie
stinsă de drept
prin compensaţiune, nu mai poate, repetind
plata creanţei pentru
care n'a invocat compensațiunea, să preti
ndă, în prejudiciul altor
persoane, privilegiile sau ipotecile
acestei creanţe, afară numai
dacă este o cauză evidentă ce l-a făcu
t să nu cunoască creanţa
care trebuia să compense dator
ia sa. (Civ. 1144, 1152, 1800 $ 1;
Civ. Fr. 1299
).

Texi fr. Art. 1299. -— Celui
&tei) nte par la compensation,n, ne peutqui a pays une dette qui Gtait, de droit,
plus, en exercant la, creance dont il
point oppos6 la compensation, se preva
n'a
loir,

au prâjudice des tiers, des privilăges
ouu hypothăques qui y 6taient attac
hâs ă moins qu'il n'ait eu une
d'ignorer la crâanee qui devait comp
juste cause
enser sa dette.
INDEX
Aplicaţie practică 11.

Apreciere Suverană 10.
Cauză justă 6, 8, 9, 10.

“Compensaţie 1 urm,

ALFABETIC

(la doctrină)

Dovadă 3.

Eroare 4, 8.
Facultate 6.

Fidejusiune 2, 7,

Garanţie 1.
Ipotecă 1 urm.

Moştenitori

Probă

11,

Plată 1, 3-7, 9,

Prezumpţiune

8.

Privilegiu 1 urm.
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8.

Renunţare

4.

Repetiţiune 3—6,
Străinătate 11.
Terţi 7,

Codul

civil

DESPRE

Doctrină,

6. Debitorul care a plătit o datorie com-

1. In cazul când cineva plăteşte. o datorie deşi ştia că poate opune compensaţia
sau nu poate dovedi că era o justă cauză

de a ignora creanţa care trebuia să compen-

seze datoria sa, garanţiile alipite la creanţa
sa şi cari îi formau accesorul, sunt stinse
rin _ compensație
legală.
(Demolombe,

VIII,
No. 614; Larombitre, Obligations,
Art. 1299, No. 5; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 2751 urm.; Suppl., Obligations, No.
1186; Laurent, XVIII, No. 465; Huc, VIII,

No. 170; Planiol, il, No. 591, 3391; Alexandresco, VI, p. 788, 789).
2, Dispoziţiunile art.
1299 ce. civ. fr.
(1155 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea
şi la fidejusori cu toate că vorbeşte numai
de creditorii privilegiați şi ipotecari, (Demolombe, XXVIII, No. 615; Demante ei
Colmet de Santerre, V, No. 251 bis, III;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 329, text şi
nota 4, p. 258; Larombitre,
Obligations,.
Art. 1299, No. 5; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2751; Laurent, XVIII, No. 465; Alexandresco, VI, p. 789, nota 1).
3. În raporturile sale cu cel care a primit plata, debitorul, după o părere, are
contra acestuia numai repetițiunea exercitată pe calea acţiunii condictio indebiti,
deoarece creanţa originară
a debitorului
care a plătit datoria fără a opune compensaţia, deşi ştia că poate s'o opue, este
stinsă de drept cu acţiunea care o garania.
(Marcade, Art. 1299, No. 1; Demanie et
Colmet de Santerre, V, No. 251 bis, ], IV;

Comp.:

Alexandresco, VI, p: 789).

4. După altă părere, debitorul
care a
plătit deşi ştia că poate să opue compensaţia, a renunţat la beneficiul compensaţiei
şi a conservat acţiunea sa originară, neputând să exercite condictio indebiti, de-

oarece nu a fost eroare din partea sa. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 329, text şi
nota 5, p. 258, text şi nota Z, p. 239: Laurent, XVIII, No. 464).
5, După a treia părere, debitorul care a

plătit

fără să opue compensaţia.

că

poate

o

opune,

conservă

deşi ştia

contra

celui

care a primii plata, acţiunea originară şi
poate să exercite dacă voeşte acţiunea con-

dictio indebiti.
618

urm.;

(Demolombe,

Larombiăre,

XXVIII,

Obligations,

No.

Art.

1295, No. 5; Dalloz, Râp., Obligations, No.

2752;

Suppl..

Obligations,

No.

aceleiaşi

persoane,

pensată şi avea o justă cauză să nu cunoască creanţa care trebuia să compenseze
datoria sa, are alegerea în exercitarea a
două acţiuni: acţiunea originară şi acțiunea în repetițiune a lucrului nedatorit. (De-

molombe,

ed.

1680,

1800:

XXVIII, No. 625; Aubry et Bau,

IV,

Obligations,

$

329,

No.

p.

259;

2752; Suppl.,

Dalloz,

poate

prevala

de

privilegiile,

Civ.

Fr.

ipotecile şi

chiar fidejusiunile ce garantau creanţa sa.
(Demolombe, XXVIII, No. 621, 622; Larombiere, Obligations, Art. 1299, No. 7, 8;
Demante et Colmet de Sanierre, V, No. 254
bis, II; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, $ 329,
. 259; Laurent, XVIII, No. 465; îlue, VIII,
o. 171; Planiol, II. No. 591, 3391; Alexandresco, VI, p. 789).

8. In cazul când debitorul nu poate do-

vedi direct ignoranţa sa, el va putea dovedi
că a existat o justă cauză de ignoranță şi
ignoranţa sa va îi presupusă
până la dovada contrară. (Toullier, VII,
No. 391; Demolombe, XXVIII, No. 624;
Larombitre,
Obligations, Art. 1299, No. 7; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 329, nota 5, p. 259; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 2753; Laurent, XVIII,
No.

465).

9. Creditorul

a

opune

care

primeşte

compensaţia,

va

plata

putea

să

debitorului restituindu-i piata, numai

fără
impue

dacă

avea o justă cauză să nu cunoască compensaţia. (Demolombe, XXVIII,
No.
625
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 3 329, text
şi nota 8, p. 239, 240; Dalloz, Râp., Suppl.

Obligations, No. 1188).
10. Tribunalele vor aprecia

în mod

su-

veran, dacă a existat o cauză justă care a
făcut pe debitor să nu cunoască creanța
care trebuia să compenseze datoria sa. (AÂlexandresco, VI, p. 789).

11. Art.

1290

ce. cir.

fr. (1155

e.

civ.

rom), nu are nicio utilitate practică, deoarece el nu este aplicabil decâi în cazul
când cel care plăteşie ar îi titularul unei

creanţe

rude

nătate

în calitate de

depăriate,

moştenitor

încetată

al unei

din viaţă în străi-

fără ştirea lui. (Huc, VIII, No. 171;

Alexandresco,

VI,

p. 790).

*

V. — Despre

confuziune.

Când calități necompatibile se întâlnesc
se face

R&p,

Obligations,

No. 1187; Laurent, XVIII, No: 464; Alexandresco, VI, p. 789).
7, În acest caz, acţunea originară, subsistă chiar în privinţa terţelor persoane
contra cărora debitorul care a plătit, se

o coniuziune,

drepturile, activ şi pasiv. (Civ. 557,
1617,

4-a,

1186).

Secţiunea

Art. 1154. —

Art. 1154

CONFUZIUNE

565,

care

638,

stinge

1048,

pe capul
amândouă

1091,

1155,

1300).

Text fr. Art. 1800, — Lorsque les qnalites de orâancier et de dEbiteur.
se r&unissent dans la mâme personne, il se fait une confusion de droit qui 6teint
les deux

ertances.
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:
-

Art. 1154

DESPRE
INDEX

ALFABETIC

(a
Acceptare

23,

24,

17,

2

14,

,

18,
Cambie
Cauză

4.

17,

doctrină)

Accesorii 38,
Anulare 42, 45,
Beneficiu de inventar

”

27, 29.

Cesiune 9, 15, 23—26, 4,
Compensaţie 47.
Condiţiune 27, 45.
Confuziune 1 urm.
totală

Contestaţie 36,

11.

Contract 29.
Cotitate disponibilă

Cuasi-contract 29.
Cuasi-delict

Definiţie 1.
Delict 29.

34—36, 41—44,

Nulitate 42, 45.
Obiect 27, 28.
Obligaţii

naturale

Plată 33, 34.

Confuziune parţială 11, 12.
Confuziune

Legat 6, 19, 31, 36.
Lucruri certe 3%,
Lucruri iungibile 28.
Moştenitori 6,7, 18, 19,23,
Nedemnitate 44.
Notificare 23, 24.

9.

30.

Proprire 26,
Prescripţie 46.
Proprietar 20.
Redactare 4, 5..

6,

Deosebire 33,
. Donaţiune 6.
Drept internaţional 47.
Drepturi personale 2,3, 4.
Drepturi reale 2,
Drepturi
succesorale 13,

41,

Efecte 26, 33, 34, 37.
Ficțiune 22, 37.
Fidejusiune 16, 39,
Indivizibilitate 12,
potecă 13—16, 39.

Revocare 42, 43.
Separaţie de patrimonii 19.
Simultaneitate 8.

Stat 18.
Succesiune 14, 15, 17, 19,
24, 25, 34, 35, 43, 44,
Succesiune vacantă 18,
Suspendare 46.
Terţi 27.
Testament 42.
Tezaur public 32,

Trată 9.

,

Uzufruct 20, 21.
Validare 26.

lrevocabilitate 40.

Il. Confuziunea

este

efectul

produs

de

a
fi

două
valabile şi producătoare de efect, trebuesc să fie așezate asupra a două persoa
ne
deosebite,
(Pothier, Obligations,
ÎI, No.
605; Demolombe, XXVIII, No. 694, Dalloz
Râp., Obligations, No. 2787: Suppl,. Obli-,
gations, No, 1225 ;Planiol, II, No. 598; Alexandresco, VI, p. 802).

_2. Definiţia

aceasta își găseşte aplicatiunea atât în cazul când confuziune
are
de obiect drepturi reale, cât şi în acazul
când ea are de obiect drepturi personale,
(Demolombe,
XĂVIII, No. 695; Dalloz,

Rep., Suppl, Obligations, No. 1221;
Alexandresco, VI, p. 802).
3. Sectiunea a V-a în care este
cuprinsă confuziunea, se ocupă
numai
de
confuziunea, privitoa re la drepturile
personale

, deoarece în m od obişnuit, confuziunea se îndeplineşte p rin întrunirea
asupra

aceleiași

persoane

a calităților de debitor
cu ace eleaşi obligaţii. (Alexandresco, VI, p. 803)
+ În cazul când confuziunea are
de
obiect drepturi personale, ea nu
stinge
ambele datorii, după cum prev
ede în mod

creditor,

ncexact

art. 1500 e. civ. fr. ci

din datorii, deoarece ea rezul numai una
ral, din întrunirea pe capul tă, în geneaceleiaşi per-

soane

a calităților

de debitor

ditor ai unei aceleiaşi obligaţii.şi de cre-.
(Demolombe, XXVIII, No. 697: Laro
mbiăre, Obligations, Art. 1300, No. 1;
D emante et Colmet de Santerre, V, No.
252 bis, I; Aubry
et Rau, ed. 4-a. IV, $ 530,
text şi nota 2,
b. 241: Dalloz, Rep. Obli
gations, No. 2787;

1300,

No.

2;

Demante

et

Dalloz, R6p., Obligations, N6. 2790; Suppl.
Obligations, No. 1222; Laurent, XVIII, No.

454,
No,

500;
599:

Huc, VIII, No. 174; Planiol, II,
Alexandresco, VI, p. 803, 804,

805).

7. Confuziunea se produce de asemenea,
"când o terță persoană succede cu titlu
universal atât creditorului cât şi debitorului. (Pothier Obligations, Îl, No. 64;
Demolombe,
XXVIII, No. 699,
700;
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 252
bis,
II; Dalloz,
Rp,
Obligations,
No.
2794; Suppl., Obligations, No. 1222; Lau-

XVIII,

305).

asupra aceleiaşi persoane
calităţi juridice cari, pentru
a

şi de

Art,

Colmet de Santerre, V, No. 252 bis, II;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 530, p. 241;

rent

Doctrină,

întrunirea

Suppl.,
Obligations,
No.
1221;
Laurent,
XVIII, No. 485, 486; Huc, VIII, No. 124;
Alexandresco, VI, p. 804).
,
5. Textul Art. 1154 din codul civil român este mai bine redactat decât cel fran:
cez, după observaţia lui Marcad6. (Alexandresco, VI, p. 804).
6. Confuziunea
se produce când cereditorul succede debitorului cu titlu universal sau reciproc cu titlu de moştenitor, donatar sau legatar universal. (Po-

gations,

Retract litigios 10,
Retroactivitate 14, 15, 19,

29,

civil

thier, Obligations, Il, No. 64; Demolombe,
XĂVIII, No. 699, 700; Larombiere, Obli-

Resciziune 45,

34,

Codul

CONFUZIUNE

8. Pentru

No. 500; Alexandresco,
ca să se producă

VI, p.

acest fel de

confuziune, trebueşte ca terta persoană
să devie simultan succesorul creditorului

şi

debitorului,

căci

dacă

ea

succede

în

mod succesiv, va avea loc confuziunea prevăzută mai sus când creditorul succede

debitorului
sau
reciproc.
(Demolombe,
XXVIII, No. 699, 700; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 252 bis, II; Dalloz,

Rep... Suppl., Obligations, No,

1222; Alexandresco, VI, p. 803),
9. Contuziunea se produce de asemenea, în cazul unei transmiteri de creanță
cu titlu particular, Astfel, când trasul
acceptait
ei pe

prin
No.

1500,

al unei

cale

trate

No.
V,

devine

andosare,

_confuziune.

701;

terre,

de

(Demolombe,

. Larombiăre,

2; Demante

No.

252

proprietarul

datoria

bis,

se stinge

XXVIII,

Obligations,

et Colmet
III:

Aubry

Art,

de Sanet

Rau.
ed. 4-a, IV, $ 330, text şi
Dalloz, R6p., Obligations. No.nota2807;5, p. 241:
Suppl,
Oblieations, No. 1222, 1232; Huc,
VIII, No,
175; Planiol, II, No, 599).
i
„10. De asemenea, în caz de| retract
|itigios, datoria

debitorului se stinge nu
pentrucă este plătită, deoarece
el restitue numai
cesionarului,
prețul
cesiuni ci pentru motivul că prinrealexer-al
citarea retractului litigios, debitoru
l se
substitue cesionarului şi deci
întruneşte
asupra

sa ambele calităţi, de creditor şi
(Demolombe,. XĂVIII,
No. 70;
Larombiăre, Obligations, Art,
1300, No. 3;
Demante et Colmet de Santerre
, V, No.
252 bis. III: Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV,
$ 3530, p. 241;
debitor.

Contra:

Hue,

Alexandresco,
VIII, No. 175),

11. Confuziunea

— 184—

poate

să

VI,

se

p.

80;

producă

Codul

civil

DESPRE

peniru totalitatea sau pentru o parte din
creanță, după cum i se transmite succesorului totalitatea sau o parte din drepturile şi obligaţiunile autorului său. (Durantori, XII, No. 469; Pothier, Obligations,
II, No. 648: Demolombe, XXVIII, No. 70;
Larombitre,
Obligations, Art. 1300, No.
10; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 530, tezi şi
nota 6, p. 241; Dalloz, Rp. Obligations,
No. 2792: Suppl., Obligations, No. 1233;
suc VIII, No. 175; Alexandresco, VI, p.
806).

12. Confuziunea

se poate produce

„Art, 1154

CONFUZIUNE

pen-

"tru o parte, chiar dacă obligaţia la care
succede creditţorul pentru o parte ar fi
indivizibilă. (Duranton, XII, No. 469; De-,
molombe, XXVIII, No. 702;
Larombiere,
Obligations, Art. 1300, No.
10; Dalloz,
R€p., Suppl., Obligations, No. 1223).
.
13. O ipotecă se poate stinge prin confuziune cână se întrunesc pe acelaşi cap
calităţile de creditor ipotecar şi de proprietar al imobilului ipotecat şi când nu
există altă ipotecă decât acea a acestui
creditor care a devenit proprietarul imobilului. (Dalloz, R6p., Privilăges er hypoine aues, No. 2581; Alexandresco, VI, p.

Huc, VIII, No. 475; Planiol, II, No. 600;
Alexandresco, VI, p. 804).
18. De asemenea, în caz de succesiuni
vacanie, statul ca mostenitor, este asimilat
moștenitorului
sub
beneficiu
de
inventar, deoarece el nu este obligat la
plata datoriilor, succesorale decât până
la concurența valorii bunurilor ce le culege în succesiune, aşa încât în privința
sa nu se produce confuziune. (Larombisre,
Obligaiions, Art. 1300, No. 7: Laurent,
XVIII, No. 495; Comp.: Alexandreseo, VI,
p. 805).

49. In cazul

când

creditorii

succesiu-

nii sau legatarii au cerut şi obținut separaţia de patrimonii, această separație are
de eiect a nimicii retroactiv confuziunea
ce operase față de moștenitorul care acceptase succesiunea pur si simplu. (Demolombe, XXVIII, No. 707; Larombitre,
Obligations, Art. 1300, No. 12: Demante et
Colmet de Santerre,. V, No. 255 bis, II;
Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 1225;
Laurent, XVIII, No. 49; Hue, VIII, No.
175: Alexandresco, VI, p. 805).
20. Peniru ca să se poată produce confuziunea,

802).

trebueşte

ca

aceeaşi

persoană

să

devină proprietară deplină a creanţei, pe
14. În cazul când confuziunea încecare o datorește sau reciproc. Astfel, dacă
tează cu efect retroactiv, confuziunea se
debitorul dobândeşte numai nuda pProconsideră că nu a avut ființă şi ipoteca
prietate a creanţei,
confuziunea
nu
se
nu este stinsă. Aceasta se poate întâmpla,
produce faţă de uzufruetuar. (Duranton,
mai ales, când moștenitorul care a acXII, No. 469 bis; Demolombe, XXVIII, Neo.
ceptat o succesiune, revine asupra accep710; Larombiăre, Obligations, Art, 1300,
tării sale. (Mourlon, II, No. 1466: Laurent, : No. 11; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 530,
XXXI, No. 567; Baudry et Loynes, Privitext şi nota 5, p. 241: Laurent, XVIII, No.
leges et hypoth&ques, III, No. 2253; Ale496; Alexandresco, VI, p. 806),
”
xandresco, VI, p. 802, nota 5).
21. De asemenea nu se produce con15. În cazul când confuziunea a încetat
fuziunea. față de nudul proprietar, când
numai pentru viitor, tără retroactivitate,
debitorul dobândeşte uzufructul creanței.
ipoteca nu renaşte faţă de tertele per(Duranton. XII, No. 469 bis: Demolombe,
soane. Aceasta se poate întâmpla, când - XXVIII, No, 710: Larombiere, Obligations,
moștenitorul cesionează drepturile
sale
Art. 1300, No. 11; Aubry et Rau, IV, $ 330,
succesorale. (Baudry et Loynes, Privileges
p. 241; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2804;
et “hypoth&ques, III, No. 2253; AlexanSuppl.
Obligations, No.
1229; Laurent,
dresco, VI, p. 802, nota 3: Contra: LauXVII, No. 496 bis; Alexandresco, VI, p.
rent, XVIII, No. 507; XXXI, No. 568).
806).
16. Coniuziunea nu se produce şi deci
22. Pentru ca să se producă contuziunici stingerea ipotecei, când se întrunesc
nea trebueşte ca reunirea celor două caasupra aceleaşi persoane calităţile de de-.
lităţi de debitor şi creditor pe acelaşi cap
bitor şi de fidejusor. (Baudry et Loynes,
să se facă în mod real, iar nu fictiv. (LauPrivileges et hypoth&ques, lil, No. 2253;
rent, XVIII, No. 498).
Alexandresco, VI, p. 803).
23. In cazul când o persoană a cedat
17. Pentru ca să se poată produce confucreanța sa unei alte persoane şi dacă
ziunea, trebueşte ca să se confunde calităulterior cesiunii acceptată de debitor sau
tile de creditor şi de debitor, să se 'conmoştenitorul
devine
cedentul
notificată,
funde drepturile active şi pasive, ceea ce
debitorului cedat, sau debitorul cedat deare loc numai dacă succesiunea a fost - vine moştenitorul cedeniului, confuziunea
acceptată pur şi simplu, Astfel, când sucnu se poate produce. (Pothier, Obligaticesiunea a fost aceeptată sub beneficiu
ons, II, No. 646: Duranton, XII, No. 480;
de inventar, confuziunea nu se poate proDemolombe, XXVIII, No. zi1; Larombiăre,
duce. (Pothier, Obligations, II, No. 379,
Obligations, Art. 1500, No. 8; Dalloz, R&p.,
642; Demolombe, XXVIII, No. 706; LaromObligations, No. 2795; Suppl., Obligations,
biere,
Obligations,
Art.
1500,
No.
&:
No. 1226; Laurent, XVIII, No. 495; Huc,

Mourlon, II, No. 14635; Demante

et Colmet

de Santerre, V, No. 255 bis, I; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 530, text şi nota (11,
p. 242; VI, $ 618, p. 445; Dalloz, Rep.
Obligations,
No.
2793;
Suppl.
Obliga:
iions, No. 1224; Laurent, XVIII, No. 491;

—

VIII,

No.

178;

Alexandresco,

VI, p. 807).

24. În cazul însă, când acceptarea sau
notificarea cesiunii are loc după deschiderea succesiunii, care a avut de efect să
întrunească pe acelasi cap calitățile de
creditor şi debitor, dacă debitorul cedat

185—

Art, 1154

DESPRE

a succedat cedentului, confuziunea a operat deoarece cesiunea nu-i este opozabilă. (Pothier, Obligations, II, No. 646: Duranton, XII, No. 480: Demolombe, XXVIII,
No, Zii; Larombiere,
Obligations,
Art,
1500, No. 8; Dalloz, R6p., Obligations, No.
2795; Suppl., Obligations, No. 1226: Laurent, XVIII, No. 495; Huc, VIII, No. 178;
Alexandresco, VI, p. 807).

23. Dacă însă creditorul a succedat de-

bitorului cedat, înainte ca cesiunea să fi
devenit opozabilă acestuia din urmă, cedentul nu poate opune cesionarului că
nu a operat confuziunea, deoarece prin
acceptarea succesiunii debitorului cedat,
a stins creanţa şi deci este responsabil
fată de cesionar. (Pothier, Obligations, ÎI,
No. 646; Duranton, XII, No. 480; Demolombe, XXVIII, No. 712; Larombitre, Obligations, Art. 1500, No. 8; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2795; Suppl., Obligations,
No. 1226; Alexandresco, VI, p. 807).

26. Poprirea

cesiunea când ea
care
are
efect
XĂVIII, No. 743;
Art. 1300, No. 9;
No. 2796; Suppl.,

are

aceleaşi

efecte

ca

şi

a fost validată, validare
retroactiv.
(Demolombe,
Larombiăre, Obligations,
Dalloz, Râp., Obligations,
Obligations, No. 1226).

27. Coniuziunea

stinge

obligaţia,

ori-

care ar fi natura, obiectul sau cauza
ei;
astfel se sting prin contfuziune obligaţiile
pure şi simple, condiţionale sau cu
termen.
(Demolombe,
XXVIII,
No.
708;
Larombicre, Obligations, Art, 1300, No.
35, 43;
Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 330,
text şi
nota 4, p. 241: Dalloz, R&p., Obligations,
No. 2797;
Suppl., Obligations, No. 1227;
Alexandresco, VI, p. 806).
28. Confuziunea
stinge
obligaţiunile
oricare ar fi obiectul lor, corpu
ri certe,
cantități de lucruri, lucruri fungi
. lucruri nefungibile, (Demolombe, bile sau
XXVIII,
No.
70%;
Larombitre,
Obligations,
Art.
1300, No. 5: Alexandresco, VI
p. 806, 807).
9. Confuziunea
stinge obligaţiile oricare ar fi cauza lor, un contract,
un cuasicontract, un delict sau un
cuasi-delict.
(Demolombe,
XXVIII,
No. 708;
Larom.
biăre, Obligations, Arţ. 1300,
No. 3; Alexandresco, VI, p. 806).
„30. Confuziunea
are
loc
numai
când este. vorba de obligaţiun nu
i civile, ci
si când este vorba de oblig
aţiuni naturale. (Demolombe, XXVIII,
No. 708).
1.
repturile rezultând din legate
nu
se pot stinge prin confuziune
, deoarece
ele constituese un drept
de proprietate,
lar nu de creanță: aceasta
are loc chiar
dacă, legatarul a încetat
din viață, fără
să
fi cerut predarea le atulu
i.
(L
t,
XVIII. No. 499),
Foim
ui. (Lauren
32, Datoriile tezaurului
public se pot
stinge
prin
confuziune.
(Dalloz,
Râp,
Tresor public, No. 593).

3. Confuziunea,
spre
deos
e
nu produce un efect extiebir
nctiv
solut. ci ca

de

operează numai în măsura abîn
care reunirea pe acelaşi
cap a calităţilor
de creditor şi debitor, face
obstacol în
mod material la exercita
rea acţiunii, de-

—

Codul

CONFUZIUNE

oarece

confuziunea

împiedecare,

constitue

rezultând

mai

civil
mult

dinirun

o

simplu

fapt, la exercitarea acţiunii, decât un mod
de stingere a obligaţiei, (Pothier, Obligatioas, II, No. 645; Demolombe, XVIII,
No. 715, 716, 717; Larombiăre, Obligations,
Art. 1500, No. 5; Mourlon, Il, No. 1464:
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
252 bis, IV; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV,
$ 330, text şi nota 7, p. 242; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2808: Suppl., Obligations,
No, 1233; Laurent, XVIII, No. 487: Huc,
VIII, No. 176: Planiol, II, No. 601; Ale-

xandresco, VI, p. 808, 809).

|

pasivul

XXVIII,

34. Deoarece confuziunea nu
produce
un efect extinctiv absolut ca pata, obligaţia stinsă prin confuziune, în persoana
moștenitorului, trebueşte ţinută în seamă
la
calcuarea
masei
succesorale,
pentru
stabilirea _cotităţii
dosponibile.
(Demolombe, XIX, No. 266; XXVIII, No. 718, 719;
Larombi€re, Obligătions, Art, 1500, No. 3:
Mourlon, 1]. No. 631; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 252 bis, IV; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 350, text şi nota 8. p.
242; Dalloz, Rep., Obligations, No, 2803;
Suppl., Obligations,
No.
1235;
Laurent,
XIL No. 60; XVIII, No. 488; Huc, VI, No.
167; VIII, No. 177; Planiol, II, No. 604; Alexandresco, VI, p. 809).
„ De asemenea, creanţa ce are mostenitorul contra defunctului va intra în

succesiunii.

(Demolombe,

|

No. 719; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 550, p.
242; Alexandresco, VI, p. 809).
36. Legatarul unei creanţe unei terţe per-

soane

nu

devine

caduc, în cazul când te-

statorul devine moștenitorul
debitorului.
(Demolombe, XXVIII, No. 720, 721; Dalloz,
Rep. Subpl, Obligations, No. 1234; Huc,
VIII, No. 176),
37, Contuziunea îşi produce efectul
momentul când au existat în realitate din
întrunite calitățile de creditor
şi debitor,
iar nu din momentul
când aceste calități pot fi considerate, că au fost
întrunite retroactiv, în virtutea unor
ficțiuni
legale.
(Dalloz,
Rep,
Obligations,
No.
2813).

ile

38. Confuziunea
datoriei,

deoarece

stinge

toate

nu

mai

accesoriexistă

da-

torie la care să se alipească, (Dalloz, Rep.
Obligations,
No.

1255),

No.

39. Asifel,

" siunea

tions,

şi

No.

2809;

confuziunea

ipoteca.

2809;

1255; Larombitre,
No. 4).

40.

Suppl.,

stinge

(Dalloz,

Suvpl,,

Obligations,
Oblisa-

Obligations,

Obligations,

Confuziunea

fideju-

Rep.,

este

Art.

No.
1500,

irevocabilă

nuirevocabil. (Demolombe, XXVIII, unui titlu
No. 73%,
urm.; Larombiăre, Obligations, Art,
1300,
No. 15 urm.; Demante et Colmet
Santerre, V, No. 255 bis, II; Aubry de
et Rau,

mai când

se produce

în baza

ed. 4-a, IV, $ 530, p.

242; Dalloz, Rep. Obli.
gations, No. 2814; Șuppl,
Obligations, No.

1257:
VUL

Laurent,
No. 179).

+ În

186—

cazul

XVIII,

când

0.

497,

506

moştenitorul

; Huc,

cesio-

|

Codul

civil

DESPRE

CONFUZI

nează drepturile sale succesorale, terțele
persoane
cărora -le-a profitat stingerea
creanţelor au dreptul să invoace benetficiul confuziunii. (Demante ei Colmet de
Santerre, V, No. 255 bis, III; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 550, text şi nota 12, p.
242, $ 359 ter, text şi nota 7, p. 448; Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No.

2816; Suppl.,

No. 179; Planiol, IL, No. 602; Alexandresco, VI, p. 802, nota 5, 811).
44, Confuziunea îşi pierde efectul când
moştenitorul, care a acceptat succesiunea,
este
declarat: nedemn.
(Demolombe,
XXVIII, No. 742; Larombiere, Obligations,
Art. 1500, No. 15; Aubry et Rau, ed. 4a,
1V, $ 530, p. 242; Dalloz, Râp. Obligations, No. 2817; Laurent, XVIII, No. 50;
Huc, VIII, No. 179).

Obli-

gations, No. 1238; Laurent, XVIII, No. 507;
Ec
VIII. No. 179; Alexandresco, VI, p.

45. Confuziunea

811).

revocarea

confuziunii

îşi

produce

bis, III

succesiunea

cazurile

Ă

46. Confuziunea

suspendă

cursul

pres-

cripției, aşa încât dacă încetează efectele
confuziunii şi creanța renaşte, nu se socoteşte în calcularea preseripliei, timpul
cât a durat confuziunea. (Larombitre, Obligations, Art. 1500, No. 20; Dalloz, Rp.
Obligations, No. 2821).
47. În ceea
ce priveşte regulele
de
drept
internațional,
se vor
aplica
la
confuziune aceleaşi regule care sau arătat la art. 1143 din codul civil la compensaţie. (Alexandreseco, VI, p. 812).

43. Confuziunea poate înceta când mocare a acceptat

în

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 255

toate efeciele sale. (Demolombe, XXVIII,
No. 741; Larombitre,
Obligations,
Art.
1500, No. 15; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 350, text şi nota 12, p. 242; Dalloz, Rep,
Obligations, No. 2815; Huc, VIII, No. 179).
şteniturul,

încetează

când titlul. în virtutea căruia sa produs
este anulat, rescindat sau stins prin efectul
unei
condițiuni
rezolutorii
îndeplinite.
(Demolombe,
XXVIII, No. 740, 74: Larombi€re, Obligations, Art. 1300, No. 18;

42, În cazul când un moştenitor pierde
calitatea sa, prin recunoaşterea unui moştenitor mai apropiat, sau prin nulitatea
sau revocarea testamentului care îl insti-

tuia,

Art, 1155

UNE

pur

şi simplu, obţine
revocarea
acceptării.
(Demolombe, XXVIII, No.
743;
Larombicre, Obligations, Art. 15300, No. 15; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 530, text şi nota
12, p. 242; Dalloz, Râp., Obligations, No.
2815; Laurent, XVIII, No. 506; Huc, VIII,

Art. 1155. — Confuziunea ce se operă prin concursul calităților de creditor și debitor principal, liberă cauţiunile;
Aceea ce se operă prin concursul calităţilor de creditor sau
debitor și cauțiune, nu aduce stingerea obligațiunei principale;
aceea ce se operă prin concursul calităţilor de creditor şi debitor,
nu profită codebitorilor săi solidari, decât pentru porţiunea datorită

de

1749,

dânsul.

1798;

(Civ.

Civ.

Fr.

713,

774,

777,

781,

1048,

1060,

1401,

1680,

1301).

Text fr. Art. 1801. — La, confusion qui s'optre dans la personne du dâbiteur principal profite ă ses cautions;
Celle qui s'optre dans la personne de la caution, n'entraîne point lextinetion de lobligation principale;
A
Celle qui s'opâre dans la personne du erâancier, ne profite ă ses. cod&bi-

teurs solidaires que pour la portion dont il 6tait dâbiteur.
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6.

Fidejusiune 1—8, 14, 15.
Insolvabilitate 9,
| Ipotecă 4,
Moştenitori 2, 4—8, 10—13.

Nulitate 3,

10.

Renaştere 3.
Scădere 6.

Confuziune î urm.

Solidaritate-5,

1. Porivit dispoziţiunilor art. 1301 c.
civ. fr. (1155 c. civ. rom.), când confuziunea se produce prin reunirea calităde

creditor

şi de

debitor

liberat.

(Dalloz,

R6p.,

O-

Obligations,
,
devine mo-

ştenitorul debitorului principal. sau invers,
confuziunea ce se produce profită fidejusorului, care este liberat,
prin stingerea obli-

gaţiunii sale. (Demolombe, XXVIII, No. 724;
Larombi&re, Obligations, Art. 1501, No. î;

11—45.

Doctrină, |.

ților

este

bligations, No. 2809; Suppl.,
No. 1256).
|
2. Asifel, când creditorul

principal,

—

Demante et Colmet de Santerre, V, No.
955 bis, IL; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 530,
text şi nota 10, p. 243; Laurent, XVIII, No.
Alexandresco,
501;. Huc, VIII, No. 177;

VI, p. 811).

>

3, Fidejusiunea va renaşte de câte ori
confuziunea va fi anulată. (Troplong, Cau-
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.

Art. 1156

PERDEREA

DESPRE

tionnement,

No.

Cautionnement,
Cautionnement,
VI, p. 811).

482;

Baudry

No.
No.

4. In cazul

când

et

Wab!,

1160;
Guillouară,
220;
Alexandresco,

creditorul

moşteneşte

pe garant sau reciproc, datoria principală
subsistă cu toate accesoriile sale, aşa încât confuziunea care sa putut produce,
nu
aduce
stingerea
ipotecilor.
(Demolombe, XXVIII, No. 726, 727; Larombitre,
Obligations, Art. 1301, No. 2; Demanite et
Colmet de Santerre, V, No. 254 bis, II;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 530, text şi
nota 9, p. 242; Dalloz, Rep, Obligations,
No. 2801 urm.; Suppl., Obligations, No.
1228: Laurent, XVIII, No. 502, 505; XXVIII,
No. 270; Huc, VIII, No. 177: Baudry et
Wahl,
Cautionnemeni,
No.
1161;
Guillouard,
Cautionnement,
No.
220;
Alexandresco, VI, p. 810, text şi nota 2).
5. În acest caz se stinge numai garanţia. (Demolombe. XXVIII, No. 728; De-

mante

et Colmet

de Santerre,

V, No. 255

bis, ID).
6. In cazul când sunt mai mulţi fidejusori şi creditorul mosteneşte pe unul
dintre ei, ceilalţi fidejusori nu sunt liberaţi, însă ei au beneficiul de diviziune,

aşa

încât

creditorul

nu-i

poate

urmări

decâi pentru partea lor, după ce sa scăzut partea fidejusorului căruia i-a succedat. (Dalloz, Râp., Supp., Obligations,
No. 1228: Laurent, XVIII, No. 503).
7. În cazul când debitorul moşteneşte
pe fidejusor sau reciproc, fidejusiunea se
stinge prin confuziune numai în raparturile dintre debitor şi fideiusor însă nu şi
fată de creditor care poate invoca fideju-

siunea

dacă

XĂVIII. No.
gations, Art.
et Colmet de
Dalloz, R&p.,

Suppl.,
XVIII,

dry

interes.

No.

502:

Loynes,

III,

8. În

No.

cazul

succede

(Demolombe,

752 urm.: Larombiere, Obli1501, No, 5 urm.; Demante
Santerre, Y, No. 254 bis, II;
Obligations, No. 2791, 2800;

Obligations,

et

gs

are

altui

Huc,

No.

1228;

VIII,

No.

Priviltges

2253:
când

et

Laurent,

177;

Alexandresco,
unul

fidejusor,

dintre

nu

se

Bau-

hypothăVI,

p.

fideijusori

produce

confuziune.
(Dalloz,
Rp.
Obligations,
No. 2802).
„9. Potrivit dispozitiunilor art. 1501 c,
civ. fr. (1155 c, civ, rom), în cazul când
există un creditor şi mai mulţi codebi-

Secţiunea

VI.— Despre

LUCRULUI

Codul civil

DATORIT

tori solidari, dacă acest creditor succede
unuia dintre debitori, sau reciproc, confuziunea nu se produce decât pentru partea acestuia în datorie şi în insolvabili-

tăți. (Pothier, Obligations, II, No. 276; Demolombe, XXVI, No. 404; XXVIII, No. 729;
Larombiere,

Obligations,

Rau,

IV,

9; Demante
No. 145 bis,

Râp.,

ed.

4-a,

Art.

1501,

No.

et Colmet de Santerre, V,
I, Îî, 255 bis, IIL: Aubrvet

Obligations,

$ 298,

No.

ter,

1395,

p. 27;

2799:

Dalloz,

Suppl,

Obligations. No. 558; Laurent, XVII, No.
556, 337; XVIII, No. 504; Huc, VII, No. 333;
Mă
No. 177; Alexandresco, VI, p. 200,
810).

10. Confuziunea,
care se produce
în
cazul când existând mai mulţi debitori con-

juncţi, unul din debitori moşteneşte pe creditor sau invers, are
tea acestui debitor

loc numai
deoarece

pentru .parîn privinţa

celorlalţi debitori conjuneţi nu există imposibilitate de executare a obligaţiei. (Alexandresco,

VI,

p. 809).

11. În cazul când unul din debitorii so-

lidari succede

duce

codebitorului

confuziune.

No. 737; Larombiăre,

său, nu se

(Demolombe,

Obligations,

pro-

XXVIII,

Art.

1501,

mulţi

cre-

No. 10; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 1799;
Laurent. XVIII, No. 504).
12. În cazul când sunt

mai

ditori solidari şi un debitor şi dacă unul
dintre aceşti creditori succede debitorului,
confuziunea ştinge obligaţia numai pentru

partea acestui creditor, ceilalţi creditori
putând să urmărească pe debitor pentru
rest. (Demolombe, XXVIII, No. 730; Larombi€re, Obligations, Art. 1501, No. 43;

Dalloz, Râp., Obligations, No. 2798).
13. In cazul când sunt mai mulii credi-

tori solidari şi unul dintre ei succede altuia, nu se produce confuziune. (Larombi&re, Obligations, Art, 1501, No. 10, 1î;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2798),
14. În cazul când un fidejusor a ga-

rantat

doi debitori solidari şi dacă el suc-

cede unuia dintre debitori, el continuă a
garanta obligaţia celuilalt debitor. (Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2805).

15, In cazul când un fidejusor s'a obligat față de doi creditori solidari şi dacă
succede unuia dintre ei, el rămâne obligat

față de celalt creditor.

(Larombi&re, Obli-

gations, Art. 1501, No. 15, 14,
Rp., Obligations, No. 2805).

perderea lucrului datorit şi despre diferitele cazuri
nirea obligaţiunei este imposibilă.
i

15;

Dalloz,

în cari îndepli-

Art. 1156.— Când obiectul o bligațiunei este
un corp cert şi
determinat, de pere, de se scoa te din comerciu,
sau se perde
astfel
este

încât absolut să nu se

stinsă,

dacă

ştie

de

existenţa

lui,

obligaţiunea

a perit sau s'a perdut, fără greșala debitorului, şi Î înainte (de a îi pus în întâr
ziere.
Chiar când debitorul este pus în întârziere,
dacă nu a luat
lucrul
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.

Codul

civil

DESPRE

PERDEREA

LUCRULUI

DATORIT

Art.

1156

a

asupră-și cazurile fortuite, obligațiunea se stinge, în caz când lucrul ar fi perit şi la creditor, dacă i s'ar fi dat.
Debitorul este ţinut de a probă cazurile fortuite ce alegă.
Ori în ce chip ar peri sau sar perde lucrul furat, perderea sa
nu liberă pe cel ce l-a sustras de a face restituțiunea prețului.
Obligaţiunea se stinge totdeauna când printr'un eveniment oarecare, ce nu se poate impută debitorului, se face imposibilă îndeplinirea acestei obligaţiuni !). (Civ. 927, 971, 981, 995, 998 urm.,
1018,
1091,

Pr.

1020,
1102,

Civ.

1021, 1030 urm.,
1169, 1311, 1435,

306

urm.;

C. com.

1044, 1074, 1078,
1439, 1460, 1475,

62,

361;

Civ.

Fr.

1079, 1082, 1084,
1566, 1601, 1909;

1302).

Text fr. Art. 1902. — Liorsque le corps certain dâtermin6 qui 6tait lobiet
de Pobligation, vient a perir, est mis hors du commeree, ou sc perd de manitre
qwon en ignore absolument existence, Pobligation est 6teinte si la chose a peri
ou a 6t6 perdue sans la faute du d6biteur, et avant quiil fât en demeure.
.
Lors mâme que le debiteur est en demeure, et sil ne s'est pas charge des
cas fortuits, l'obligation est 6teinte dans le cas oi la chose fât Egalement pârie
chez le erâancier si elle lui eât 6t6 livre,
le d6biteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allogue.
De quelque manitre que la chose volte ait pâri ou ait 6t6 perdue, sa perte
ne dispense pas celui qui la soustraite, de la restitution du prix.
Bibliografie
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Perdere

57,
57, 58,
58,
Preţ 5, 6.

(la doctrină)
Abus de incredere
Accesorii 47, 56.
Adjudecaţiune 13,
Amestec 13.

44,

Animal 10, 17, 25,

Aprecie:e suverană 38, 58.
Arme 19.
Bani 17.
Bună credinţă 43.

Cal 17.
.
Casă 55,
Caz fortuit 24—29,31—31,
k. 36—39, 49, 64,
Coâă cuwvil francez 61.
Cod civil italian 61.
Codebitori 51, 52, 53,
Confuziune 13.

Contract aleatoriu 15.
Contract comutativ 29.
Contract sinalagmatie 5.7,

Culpă 3, 16, 20—33, 47, 48,
50—53, 64.

Daune-interese 27, 35, 42,
48,8
Depozit 29.
Distrugere 8, 22, 56.
Donaţiune 29,

Dovadă 24, 25, 28, 82—34,
Drept

internaţional privat

63, 64

Drepturi reale 4.
Escrocherie 44.

1) Ultimul

Probă

-

49, 52, 64,

Inundaţie 24.
Locaţiune 6,
Lucru cert şi

Lucru nedeterminat 17, 18.
Marturi 34
Moarte 10, 25,
Monopol 19.
Moştenitori 22, 43,
Neglijenţi 26.

Obiigaţie de a da 14.
Obligaţie

de

Obligaţie

de a

14, 62,
7, 14,

62

a

face 3,7,
nu

face 3,

Oferte 'de plată 3, 42.
Perderea lucrului 2, 4—6,
8, 9, 12, 16—18, 20,24,
23—27, 8038, 40, 41,45,
4758, 63.

alineat al art. 1156 Cod

4.

Scoatere

11, 59,

1—4, 8, 14, 16—

2V, 35—37,

62, 63,

47, 34, 55,57,

Teri 30.
Trăsnet 24.
Uz 4, 6,
Uzufruct 4, 6.

"Riscuri 5.

Vânzare 33.

din

47,

determinat

16, 17, 18,

Stingere

24, 25, 28, 32—34,

Proprietate
Purgă 39,
Război 24,

1, 3, 7, 14,

7, 62, 63,

1 Servitute 6.
Solidaritate 51, 52,
Specificaţiune 13, 38,

55,

37, M.

34, 36—39, 49, 64,
Furt 12, 25, 26, 40—46, 57.
Greşală 3, 16, 20—33, 47,
48, 50—53, 64,
Incendiu 25. 55,
ladivizibilitate 53.
Intârziere 16, 35—39,

54,

,

Prezumpţiune 28.
Prezumpţiuni 33.

Expropriere 11, 60.
Fidejusiune 48, 49, 50.
Forţă majoră 24—29, 31—

Imposibilitate

parţială

comerţ

8,

Viciu

45.

] Vin. 18,

Doctrină,
-1, Obligaţiunea se stinge, când există
imposibilitate fizică sau legală de a executa- prestaţia convenită între părţi, deoarece, în acest caz, obiectul obligaţiei nu
mai
poate
fi
procurat.
(Demolombe,
XXVIILI, No. 747 urm.; Larombitre,. Obligations, Art. 1302, No. 1 urm.; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 256 bis, I;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 331, p. 245;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 2822: Suppl.,
Obligations, No. 1239; Laurent, XVIII, No.
508; Huc, VIII, No. 180; Planiol, II, No.
620, 621; Alexandresco, VI, p. 814, 815).
9, Astfel, obligaţiunea se stinge
când

civ. nu există în textul

giuitorul nostru după explicaţiile date de Marcade.

— 189—

francez

corespunzător,

el este

adăugat

de le-

Art.

1156

DESPRE

PERDEREA

lucrul datorit a pieriț. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2822;
Suppl.,
Obligations,
No, 1259; Alexandresco, VI, p. 814).
3. Obligaţiunile de a face sau a nu:
face se stinge când faptul sau abţinerea

promise devin imposibile fără greşeala debitorului. (Larombi&re, Obligations, Art,
1302, No. 16;
tezre, V, No.

1480;

text

Demante et Colmet de San256 bis, I; Mourlon, II, No.

Aubry

și nota

et Rau,

5, p. 24;

ed.

4-a,

Dalloz,

IV,

$ 531,

Rep,

Obli-

gations, No. 2822; Suppl.,, Obligations, No.
1239;

Laurent,

XVIII,

No.

509;

Planiol,

No. 621; Alexandresco, VI, p. 816,
Contra:
Demolombe,
XXVIII,
No.

II,

817;
747

uzm.).
4, Prin pierderea lucrului datorii se
stinge nu numai obligația de a transferi
proprietatea lucrului, ci şi obligâţia de a
transferi şi drepturile reale asupra acestui
lucru
ca:
uzufructul, uzul, etic. (Dalloz,

Rep.

Obligations,

No,

2852),

,

5. In cazul unui contract sinalagmatic,
dacă lucrul piere, partea care a stipulat
luerul, trebueşte să plătească preţul convenit, prin aplicaţia regulei că lucrul pere
în socoteala creditorului, deoarece ea trebueşte să sufere consecinţele -pierderei
după cum Sar fi folosit de mărirea valoarei care sar fi putut produce, (Demolombe, XXVIII, No. 793 urm,; Larombiere,
bligations, Art, 1502, No. 15: Demanie?
et Colmet de Santerre, V, No. 260 bis,
IV;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 2825; Suppl.,
Obligations, No. 1241: Laurent, XVIII,
No.
508; Alexandresco, VI, p. 823),

6. In

cazul

unui

contract

care

are

de
obiect transferarea uzului asupra .lucrului, trebueşte de făcut o distincțiune
în

caz de pierdere a lucrului. Dacă este vorba

de un contract al cărei pret: se plăteşte
odată, cum ar fi constiţuirea unui
uzufruci, o servitute, obligația
de a plăti
prețul subsistă; dacă însă este
vorba de
un contract care dă loc la plată
pieriodică,
cum ar fi locaţiunea, debitorul
obligat a mai plăti prețul pentru nu este
viitor,
(Demolombe,
XĂVIII,
No.
297;
Dalloz,
Râp., Obligations, No. 2825;
Suppl., Obligations, No. 1244).
”
7. In obligaţiunile de a face
face, dacă există imposibilitate sau a nu
partea obligată va fi liberată absolută,
iar cealaltă parte, dacă este vorba
tract sinalagmatic, nu poate de un confi obligată
să-şi îndeplinească angajamentul.
(Larombiere, Obligations, Art,
1302,
mante et Colmet de Santerre, No. 17; DeV, No. 260
bis, IV: Dalloz, R&p., Suppl.,
Obligations,
No. 1240; Laurent, XVI,
No. 509; Alexandresco, VI, p. 823),
8. Prin pierderea lucrului,
care să aducă

din comerţ. (Demolombe,
XXVIII, No. 759;
arombitre, Obligations, Art.
1302, No. 7;
Dalloz,

R&p., Obligations,
Obligations, No. 1242; PlanNo. 2824; Suppl.,
lexandresco, VI, p. 815). iol, II, No. 621;

LUCRULUI

Codul civil

DATORIE

9. In art. 1502 c. civ. fr. (1156 ce. civ.
rom.), cuvântul pierdere, trebueşte luai în

înţelesul cel mai larg.

(Dalloz,

H&p., Obli-

(Alexandresco,

VI, p. 815,

,
gations, No. 2824).
10. Astfel, se spune că lucrul a pierit,
când fiind vorba de pierderea unui animal,

acesta

2).

nota

a murit.

11. Un lucru poate fi scos din comerţ
prin exproprierea lui pentru cauza de utilitaie publică. (Planiol, II, No. 621; Alexandresco,

VI,

p. 815,

nota

2).

12. Un lucru se pierde, de exemplu cârid

el.a

hoţi.

fost

răpit

dela

(Pothier,

Mourlon, II, No.
815, nota 3).

13, Dacă

debitor

Obligations,
1467:

lucrul care

cu

violenţă

II,

No.

Alexandresco,

de

636;

VI, p.

face obiectul obli-

gației a fost amestecat cu alte lucruri de
debitor sau de o altă persoană, sau dacă

el nu poate fi separat uşor sau a servit la

facerea unei noui specii, se vor aplica principiile dela adjuncţiune, prevăzute de art.
566-—569 ce. civ. fr. (504507 e. civ. rom.),
specificaţiune, prevăzute de art. 570 şi 572
e. civ. fr. (508, 510 e. civ. rom.), sau ame-

stecare

sau

confuziune,

prevăzute de art.
fe. (Sit urm. ce. civ. rom.).
(Duranton, XII, No. 507; Larombiăre, Obligations, Art. 1302, No. 8; Alexandresco, VI,
575

urm.

e. civ.

p. 815).

14. Stingerea obligaţiei în materie de
obligaţiune de a da, de a face sau de a nu
face, are loc numai atunci când există
imposibilitate complectă şi permanentă, iar
nu

şi atunci

când

executarea

obligaţiei

devenit mai dificilă. (Demolombe, XXVIII, a
No. 787, 788: Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1254).
15. Dispoziţiunile art. 1502 e. civ. fr.
(1156 ce. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea
şi la contractele aleatorii, (Larombiăre,
O-

bligations, Art. 1302, No. 18; Alexandresco,
VI, p. 812).

16. Pentru ca pierderea lucrului
ducă stingerea obligaţiei şi liberarea să adebitorului, trebuesce
dițiuni:

1)

ca

să existe următoarele conobiectul obligaţiei să fie un

corp cert şi determinat; 2) ca debitorul
nu fie în culpă; 3) ca debitorul să nu fi să
fost
pus în întâr
ziere.

No.

2827).

(Dalloz, Rep., Obligations,

17. Pentru ca pierderea lucrului
să aducă liberarea debitorului, trebu
eşte să fie
vorba de „un lucru cert, căci
numai
pierderea unui asemenea lucru
pe debitor
in imposibilitate materială pune
de a-şi executa
obligaţia.

Dacă datoria priveşte un
lucru
nedeterminat sau determinat
numai în specle, cum ar fi un cal, sau o sumă
de bani,
pierderea lucrului nu aduc
e stingerea datoriei. (Dem

Larombiăre,

Demante

olombe, XXVIII, No. 751,
Obligations, Art, 1302, No. 752;3;

et Colmet de Santerre,
bis, II; Aubry et Rau, ed, 4-a, Y, No. 256
IV, $ 351,
text şi nota 8, p. 245; Dailoz,
R&p., Obligations,

No.

1244;

No. 2828, 2829; Su
]., Obhgations,
Laurent, XVIII, N
514;
Alexan-

dresco, VI, p. 815, 816).
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Codul

civil

18. Când

DESPRE

un

lucru

PERDEREA

nedeterminat

LUCRULUI

face

(Demolombe, XXVIII, No. 764, 765; Dalloz,
R€p., Suppl., Obligations, No. 1245).

parte din o cantitate determinată de lucruri certe, cum ar fi în cazul când debitorul s'a obligati să dea două vase din
vasele cu vin aflate în pivniţa sa, obligația
nu se va stinge decât atunci când vor pieri
toate vasele cu vin aflate în pivniţă.. (Pothier, Obligations, II, No. 659; Demolombe,

25. Alte împrejurări însă, cum sunt: în-

cendiul, furtul, moartea animalului ce formează obiectul obligaţiei, nu au prin ele
înşile caracterul de împrejurări fortuite şi
în aceste cazuri, debitorul trebueşte să probeze că ele nu
provin din culpa sau faptul
său, (Demolombe. XXVIII,
No. 766 urm;

XXVIII, No. 754; Larombiăre, Obligations,
Art. 1302, No. 3; Demante et Colmet de
Sanierre, V, No. 256 bis, II; Mass€ et Vergâ
sur Zachariae, III, $ 576, nota 1, p. 404;
Aubry et Rau, ed. 4-a,
nota 7, p. 245; Dalloz,

IV, $ 554, text şi
Rep., Obligations,

Laureat,

Alexandresco,

No.

p.

2829;

Suppl.,

XVII,

Obligations,

No. 515;

No.

Larombicre, Obligations, Art. 1302; No. 12;
Dalloz, Râp., Suppl.,

Huc,

1244;

VI,

No. 755,

759;

Larombiăre,

Obli-

No. 1245;
VIII, No.

Laurent, XVIII, No. 519; Huc,
180; Alexandreseo, VI, p. 817,

818).

2]. In cazul când lucrul datorit a pierit
prin faptul debitorului, obligația nu se
stinge, chiar dacă debitorul nu ar fi ştiut
că lucrul pierit era datorit de către el.
(Demolombe, XXVIII, No. 762; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 255 bis, III, IV;

Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No.

2851;

Lau-

rent, XVIII, No. 519; Huc, VIII, No. 180;
Planiol, II, No. 625).
__292, Astfel, moştenitorul care distruge un

lucru din succesiune, înainte de a şti că
defunctul îl legase, nu este liberat. (Dal-

loz,

R&p.,

Obligations,

No.

2851).

23. Pentru ca faptul sau culpa debitorului :să constitue un obstacol la liberarea
sa, trebueşte ca ele să fi cauzat pierderea
lucrului datorit. (Duranton, XVII, No. 520;

Demolombe,

XXVIII, No. 771; Larombiăre,

Obligations, Art. 1302, No. 10, 13; Troplone,

Prât,

No.

gations,

101; Dalloz,

No.

24. Unele

Rp.,

1247).

împrejurări

de

Suppl.,

Obli-

îiorţă majoră

şi cazuri fortuite, cum sunt războiul, inundaţia, trăznetul, etc. sunt prin ele înşile
exclusive de greșeală personală şi debitorul

stabileşte îndeajuns liberaţia sa când le
invoacă, cu rezerva dovezii contrare pe

care poate s'o. administreze

partea

adversă.

No.

1245;

Demante

et

foriuii care a adus

datorit

nu trebueşie

să

pierderea

fie conse-

este liberatoare, însă în acest caz obligaţia sa se transformă într'o datorie de dauneinterese. (Demolombe, XXVIII,
No.
775:
Demante ei Colmet de Santerre, V, No. 257
bis, II; Dalloz, Rep., Suppl., Obisgations,
No. 12485; Huc, VIII, No. 180; Planiol, îl,
„No. 627; Alexandresco, VI, p. 818).
28. Luarea de către debitor asupra sa
a cazurilor foriuite nu se prezumă, ci trebueşie dovedită în mod neîndoios. (Dalloz,

Peniru imputabilitatea culpei, se vor aplica

Suppl., Obligations,

Contra:

27. Când debitorul a luat asupra sa cazurile fortuite, pierderea lucrului datorit nu

30. A doua condiţiune, pentru ca pierderea lucrului datorii să aducă stingere obligaţiei, este ca această pierdere să nu rezulte
nici din culpa, nici din faptul debitorului.

No. 2830;

Obligations,

ar fi în cazul îu care lucrul a fost furat
deoarece debitorul a neglijat a-l păstra
întrun loc sigur. (Huc, VIII, No. 180; Alexandresco, VI, p. 818).

terre, V, No. 256 bis, II; Dailoz, Rp,
Suppl., Obligations, No. 1244; Alexandresco,
VI,
p. 816).

„Obligations,

185;

cinţa culpei sau neglijenţei debitorului, cum

2; Mourlon, II, No.
et Colmet de San-

dispoziţiunile privitoare la fiecare coniraci
şi principiile generale ale culpei. (Pothier,
Obligations,
II,
No.
661;
Demolombe,
XXVIII, No. 762; Demante et Colmei de
Santerre, V, No. 256 bis, I]I; Dalloz, Rep.

No.

26. Cazul

lucrului

19. Obligaţia de a preda anumite arme
sau substanţe, va fi stinsă, dacă fabricarea
sau vânzarea acestor lucruri sunt interzise
sau monopolizate
de Stat. (Demolombe,
gations, Art. 1302, No.
1480, nota 2; Demante

VIII,

Colmei de Santerre, V, No. 64 bis, I, 258
bis; Laurent, XVIII, No. 520; Planiol, II,
No. 624).
-

816).

XXVIII,

Art, 1156

DATORIT

.

Râp., Suppl., Obligations, No. 1248).
29. In general, luarea de către debitor

asupra sa a cazurilor foriuite are caracterul comutativ, însă în unele cazuri ea are

caracterul

de

liberalitate,

cum

ar

fi în

materie de depozit, aşa încât în acesie cazuri, este- supusă regulelor de fond dela
materia donaţiunilor. (Pothier, Obligations,
II, No. 668; Demolombe, XXVIII, No. 779;
Mourlon, II, No. 1477, nota 1; Demanite et
Colmet de Santerre, V, No. 257 bis, II;
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1248;
Laurent, XVIII, No. 546; Huc, VIII, No.
180; Alexandresco, VI, p. 818, nota 4).

30. Când

imputabilă
berat dacă

pierderea lucrului datorii este

unui terţ, debitorul nu este lieste responsabil de faptele ace-

stui terţ. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No.

1246).

31]. Când

pierderea lucrului se datorește

culpei sau faptului creditorului, debitorul
este libera, deoarece acest caz este asimilat, în privinţa debitorului, unui caz fortuit,

(Dalloz,

Râp.,

Supp!.,

Obligations,

No.

1247).

32. Debitorul
prin pierderea
dească faptul

care

se pretinde

liberai

lucrului, va ţrebui să dovematerial al pierderii şi că

această
pierdere s'a făcut prin caz fortuit
sau de forță majoră. (Pothier, Obigations,
II, No. 656; Laurent, XVIII, No. 520; Huc,
VIII, No.

183; Alexandresco, VI, p. 819).

33. Dacă

după

creditorul pretinde
o culpă, va trebui

.
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dovada

cazului

.

fortuit,

că: debitorul a. comis
să dovedească culpa.

Art.

1156

DESPRE

PERDEREA

(Pothier, Obligations, II, No. 656; Demante
et Colmet de Santerre: V, No. 258 bis; Laurent, XVIII, No. 520; Alexandreseo, VI, p.
819).
Ă
da In ambele aceste cazuri, dovezile

vor putea

fi făcute prin martori sau pre-

zumpţiuni, fiind vorba de chestiuni de fapt.
(Alexandresco, VI,
p. 819).
N
35. A treia cohdițiune pentru ca pier-

derea lucrului. datorit să aducă stingerea
obligaţiei, este ca debițorul să nu fi fost

pus în întârziere de a preda lucrul; în
acest caz obiectul obligaţiei se schimbă în
o datorie de daune-interese. (Duranton, XII,

No. 501; Demolombe, XXVIII, No. 772; Larombiere, Obligations, Art. 130, NO. 10; De-

-mante

VI,

et Comet

257 bis, 1;

No.

2852;

de Santerre,

Dalloz,

Suppl.,

Rep.,

Y, No.

58 bis,

Obligations,

Obligations,

No.

1249;

Laurent, XVII No. 522; Huc, VIII, No.
182; Planiol, ÎI, No. 625; Alexandresco, VI,

p. 819).

36, Potrivit dispoziţiunilor art.. 1302 ce.
civ. fr. (1156 e. civ. rom.), chiar când de-

bitorul

este

pus

în

întârziere,

dacă

nu

a

luat asupra sa cazurile fortuite, obligaţia
se stinge, în caz când lucrul ar fi pierit şi

la creditor

dacă

i sar

fi dat.

(Pothier,

O-

bligations, II, No. 664; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2833; Suppl., Obligations, No.
1250;

Alexandresco,

37. Debitorul

vada

cazului

VE

este

fortuit

p.

819,

obligat
şi

820).

să

facă

davada

că

do-

LUCRULUI

II, No.
urm.;

DATORIT

664;

Codul

Demolombe,

Larombiăre.

XXVIII,

Obligations,

eivi]

No. 780

Art.

1302,

No. 14; Mass€ et 'Verg€ sur Zachariae, III

$ 576, text şi nota 9, p. 465; Mourlon, II,
No. 1478; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 759 bis; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 2855; Suppl., Obligations, No. 1252;
Laurent, XVIII, No. 525; Huc, VIII, No.
184; Planiol, II, No. 626; Alexandresco,
VI, p. 822; Contra: Duranton, “XII, No.

506; Aubry et Rau,
şi nota 6, p. 244).

ed. 4-a, IV, $ 331, text
:

42. Dacă însă hoţul va face proprietarului oferte valabile şi îndestulătoare pentru restituirea lucrului şi plata de dauneinterese,

el

ponsabilitate.

va

fi la adăpost

(Demolombe,

755; Larombitre,
No. 14).

Obligations,

de orice res-

XXVIII,
Art.
.

No.

15302,

43. Responsabilitatea hoţului prevăzută
de art. 1302 e. civ. fr. (1156 ce. civ. rOm.),
nu are un caracter penal,
ci
încât ea trece la moştenitorii

civil, așa
săi, chiar

de bună credinţă ca toate obli aţiunile
cuniare

ale

autorului

lor.

pe-

(Demolombe,

XXVII, No. 784; Larombitre, Obligations,
Art. 1502, No. 14; Masse et Verg6 sur Zachariae, III, $ 576, nota 9, p. 465; Dalloz,
Rep., Suppl., Obligations, No. 1252; Alexandresco,
VI, p. 822; Contra: Toullier, VII,
No ) 468; Dalloz, Rep., Obligations, No.
2585).

Ă

lucrul

-

„4. Dispoziţiunile din art. 1302 e. civ.
ar îi pierit şi la creditor, dacă i sar fi
Îr. (1156 c. civ. rom.), privitoare la furt,
dat. (Demolombe; XXVIII, No. 773; Larombiăre, Obligations, Art. 1302, No. 11; De- „ nu-şi găsesc aplicaţiunea, pe cale de analogie, şi în caz de escrocherie sau abuz de
mante ei
Colmet de Santerre, V, No. 957
încredere. (Demolombe, XXVIII, No. 784;
bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 531, p.
bis; Larombitre, Obligations, Ari. 1302, No.
244; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2835;
14: PDalloz, R€p., Suppl., Obligations, No.
Suppl.,
Obligations,
No.
1250;
Laurent,
1253; ue, VIII No. 184; Alexandresco, VI,
XVIII, No. 522; Huc, VIII, No. 182; Planiol, II, No. 635; Alexandresco, VI, p. 820).
38. Tribunalele vor aprecia în mod su-

veran, chiar după simple prezumpţiuni
dacă a existat caz fortuii şi dacă lucrul ar
fi pierit şi la creditor.
(Demolombe,
XĂVIII, No. 774; Larombiăre, Obligations,
Art. 1302, No. 1; Dalloz, Râp., *Suppl.,
Obligations,

No.

1250;

Laurent,

XVIII,

522; Huc, VIII, No. 18; Alexandresco,

p. 820).

No.

VI,

39. Debitorul pus în întârziere,
să purgheze punerea în întârziere, poate
prin
oferte regulate şi în acest caz cazurile
fortuite vor_ trece asupra creditorului, (Demolombe, XXVIII, No. 7zs; Larombitre, Obliations, Art. 1502, No. 15; Dalloz, R$p.,
bligations,; No. 2854).

„40. Potrivit dispozițiunilor art. 1302
civ. Îr. (1156 e. civ. rom.), în orice chip e.
ar
pieri sau
rea

sa

s'ar pierde lucrul furat, pierdenu liberează pe cel ce l-a sustras

de a restitui
Obligations,
No.

preţul lucrului. (Dalloz, Rep,
No. 2853; Su pl., Obligations,

1252; Alexandresco, VI

41, În

acest

caz, după

p. 821).

părerea

domi:
nantă, hoţul nu are dreptul
dovedească că lucrul ar fi pierit să ceară să
chiar dacă
se afla la proprietar. (Pothier,
Obligations,

p.

821).

45. Dacă lucrul furat a pierit din cauza

unui viciu de care era atins deja în mâinile
proprietarului, hoţul va trebui să restitue
valoarea lucrului din momentul
furtului.

(Duranton, XII, No. 506; Mass6 et Verge
sur Zachariae, III, $ 576, nota 9, p. 465;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 28536; Alexandresco, VI, p. 822).
46. Dacă lucrul furat a crescut în va-|

loare în mâinile hoţului, acesta va restitui
valoarea din momentul predării, deoarece
el este obligat să restitue lucrul cu toate
îmbunătățirile. (Duranton, XII,
No.
5%;

Mass6

et Verg& sur Zachariae, III, $ 576,

nota 9, p. 465; Dalloz, R€p., Obligations,
No. 2856; Alexandresco, VI, p. 822).

„47. Patoria este stinsă cu toate acceso-

riile

sale,

când

pierderea

zultă nici din faptul,

torului

târziere.

2837:

şi nici

acestia

(Dalloz,

Suppl.,

lucrului,

nu

re-

nici din culpa debi-

nu

R&p.;

Obligations,

a fost

pus.

No.

1255).

Obligations,

în în-

No.

48. În cazul când lucrul datorit
prin faptul sau greşeala debitorului,a. pierit
fideJusorul rămâne obligat la plata daunelor
-

interese, ca şi debitorul, (Pothier,
Obligaiions, II, No. 665; Mourlon, II,
No. 1474;
Dalloz, Rep., Obligations, No.
2858; Lau-
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Codul

civil

DESPRE

ACȚIUNEA

DE

ANULAȚIUNE

rent, XVIII, No. 521; Huc, VIII, No. 18;
Alexandresco, VI, p. 820, 821).
49, De asemenea, fidejusorul rămâne obligat, când lucrul ar fi pierit, chiar prin
caz fortuit după punerea în întârziere a
debitorului şi dacă nu se dovedeşte
că
lucrul ar fi pierit şi la creditor, dacă ij
sar fi dat. (Dalloz, Rp., Obligations, No.
2858; Suppl.. Obligations, No. 1256; Laurent, XVIII, No. 521; VIII, No. 181).
50. In cazul când lucrul datorit a pieri
prin faptul sau culpa fidejusorului, debitorul principal esie liberat şi rămâne obligat numai lidejusorul. (Mourlon, II, No.

1475; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2839;
Suppl., Obligations, No. 1256; Laurent,

XVIII, No. 521; Huc, VIII, No. 181; Baudry et Wabl, Cautionnement, No. 1164; Alexandresco, VI, p. 821).
51. În cazul când există mai mulţi codebitori, fără solidaritate şi dacă
lucrul
piere prin [aptul sau greșeala unuia dintre ei, ceilalți codebitori sunt liberaţi. (Po-

thier,

Obligations,

II, No.

667;

Duranton,

XII, No. 51i; Laureni, XVIII, No. 521; Huc,
VIII, No. 181; Alexandresco, VI, p. 820).
52, Dacă însă, codebitorii sunt solidari,
pierderea lucrului datorii prin faptul sau
culpa unuia din debitori, sau în urma punerii în întârziere a unuia din ei, nu lhberează pe ceilalţi codebitori. (Pothier, Obligations, II, No. 667; Mourlon, II, No. 1475;
Laurent, XVIII, No. 521; Huc, VIII, No.

181; Alexandresco, VI, p. 820). .

53, In cazul unei obligaţiuni indivizibile,
dacă lucrul care face obiectul acestei obligaţii, a pierit prin culpa sau faptul unuia

din

debitori, ceilalţi debitori sunt

(Mourlon, II. No. 1500, 1473; Huc,
365; Alexandresco, VI, p. 820).

liberaţi.

VII, No.

54. In cazul când pierderea lucrului datorit este parţială, se vor aplica dispoziţiunile art. 1245 c. civ. fr. (1102 e. civ. rom.)

SAU

Obligations,

Art. 1157

RESCIZIUNE

No. 2842; Suppl., Obligations,

No, 1257; Alexandresco, VI, p. 814).
56. In cazul când pierderea lucrului datorit este totală, prin distrugerea în întregime a substanţei juridice, debitorul este obligat să predea creditorului ceea ce rămâne din accesorii. (Demolombe, XXVIII,
No. 755, 756; Laromhbiere, Obligations, Art.

1303,

No.

1; Demante

ei Colmet

de San-

terre, V, No. 260 bis, I; Dalloz, Rep., Suppl.,
Șbieations, No. 1257; Laurent, XVIII, No.
57. În cazul pierderii parţiale a lucrului
furai, dacă hoţul dovedeşte că pierderea
Sar fi produs, chiar şi în mâinile proprietarului, el este liberat predând ceea ce
rămâne
din
lucrul
furat.
(Demolombe,

XĂVIII,

Art.

1302,

No. 758; Larombiăre,
No.

bligations, No.

14; Dalloz,

1257).

R&p.,

Obligations,

-

Suppl.,

O-

.

58. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă pierderea este totală sau parțială. (Huc, VIII, No. 108; Alexandresco,

VI, p. 814).

59. In. cazul când lucrul datorit a fost
scos din comerţ şi apoi este redat în comerţ, debitorul este obligat să predea lu-

crul.

(Dalloz, Râp., Obligations,

No.

2845;

Alexandresco, VI, p. 815).
60. Dacă însă, creditorul unui lucru ce
fusese expropriat, primise preţul ce-i acordă legea de expropriere, el nu va mai
lucrul. (Alexansă ceară
avea dreptul
dresco, VI, p. 815).

61. Paragratul

1156

al

(Alexandresco,

VI,

art.

din

ultim

codului civil român, nu există nici în codul civil francez, nici în cel italian. EI
este adăugat .de legiuitorul român, după

observaţia lui Marcadâ.
p.

812, nota 5, 815, nota 1).
62. Potrivit acestui paragraf,

se aplică

deci

care

şi la obligaţiunile

de a face sau

stingerea

obligaţiunilor

predând

eredito-

lucru,

deoarece

a nu face, obligaţia este stinsă când îndeplinirea ei devine cu neputinţă, din o cauză
ce nu poate fi imputată creditorului. (Alexandresco, VI, p. 817).

cât când pierderea este totală. (Pothier,
Obligations, II, No. 660, 669; Demolombe,
XĂVIII, No. 755, 756; Larombitre, Obliga-

prevăzută de art. 1502 e. civ. în. (141560 c.
civ. rom.), nu poate da loc la conflicte de
drept internaţional, deoarece este admis

Obligations,

facă, ceea ce este imposibil.
VI, p. 825).

şi debitorul
rului

ceea

este liberat

ce

rămâne

stingerea obligaţiei

din

nu este

complectă

de-

tions, Art. 15305, No. 1; Demante et Colmet
de Santerre, V. No. 260 bis, I; Dalloz, Rep.
No.

1257;

No.

2842;

Laurent,

Suppl.,

XVIII,

No.

Obligations,

513;

Huc,

VIII, No. 108; Planiol, II, No. 629; Alexandresco, VI, p. 815, 814).
55. Astfel, în cazul când cineva a vândut o casă, care a fosi incendiată, vânzătorul irebueşte să predea terenul şi materialele rămase după incendiu. (Pothier, O-

bligations,

II. No.

660, 669;

Secţiunea

Dalloz,

VII.-— Despre

Râp.,

63. Cauza

de

de

toţi că nimeni

nu

fi obligat

poate

să

(Alexandresco,

64. Întinderea responsabilităţii debitorului din cauza culpei care a adus pierderea lucrului datorit sau din cauza cazurilor fortuite sau de forță majoră, care au
avut loc în urma punerii debitorului în întârziere, este guvernată de legea contractului. (Despagnet, Droit international, No.
515; Alexandresco, VI, p, 825),

acfiunea de anulațiune

sau resciziune.

Art. 1157. — Minorul neemancipat poate exercită acțiunea în
resciziune pentru simpla leziune în contra oricărei convenţiuni;
minorul
31235

—

emancipat,
Codul

civil adnotat—

în

contra
VIII

oricărei
—

193—

convenţiuni

ar

trece

peste
13

749,

urm., 430, 433, 969,

427

401—413,

civil

tutelei şi

minorităţei,

capacitatea sa ce este determinată la titlul
390,

Codul

RESCIZIUNE

SAU

DE ANULAȚIUNE

ACȚIUNEA

DESPRE

Art. 1157

emancipaţiunei.

(Civ.

820, 950 urm.,
Civ. 291, 297;

1158 urm., 1163, 1166, 1538, 1875, 1876, 1900; Pr.
L. Timbr. 21 $ 1—b;: Civ. Fr. 1305).

Text fr. Art. 1305. —
du mineur

non

6mancipă,

La simple lesion donne lieu ă la, rescision en faveur

contre

toutes

sortes

de

conventions;

et

en

faveur

du

mineur 6mancip6, contre toutes eonventions qui exeedent les bornes de sa capacite, ainsi qw'elle est dâtermine au titre de la Minorite, de la Tutelle et de
P Emamcipation.
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înr-acelaşi

a

3,

mod,

trecere de timp

preseriindu-se

prin _aceiaşi

TDemolombe,

leziune,

XXIX,
—

şi

era

supusă

unei

pre-

VII.

îi lipseşte

convenţiunile

matrimoniale,

văzute de lege. (Alexandresco, VII, p. 4).
Încapacitatea părţilor contractante şi
viciurile

şi âvănă de obiect, acelaşi

converțiunii.

cauză violarea principiului de echitate: dol,

de

să fie numai

scop- adică amulorea, desfiinţarea sau stricarea

şi acţiunea în resciziune, deoa-

donaţiunile,

7.

exercitănăirzse

ca o remi-

ipotecile, etc., se mai cere o condiţiune
esențială, aceea a formelor substanţiale pre-

23, 25, 26, 28, 39.

ambele

A-

în comerţ; 3) o cauză adevărată, și licită.
(Alexandresco, VII, p. 5).
4. Pentru contractele solemne, cum sunt:

Vicii 5, 28.

167

şi aceasta

3. Un aci este inexistent, când

1, În dreptul civil actual, acjiunea in.
nulitate şi acțiunea în resciziun€ formează

Singură

187;

una din condiţiunile esenţiale la formația
sa, care sunt: 1) consimțimântul valabil
al părților; 2) un obiect determinat, aflat

Doctrină,
o

No.

scripții de zece ani. (Alexandresco,
p. î., nota 1, p. 2 nota).

Vânzare 19, 33, 34, 35.
Vexaţie 37.
2,

VIII,

rece acţiunea în nulitate avea de cauză
violarea regulelor de drept pozitiv şi era
supusă unei prescripțiuni de treizeci ani,
pe când acţiunea în resciziune avea de
violenţă,

46.

Responsabilitate 10, 28.
Restituire 2,
Riscuri 40.
Risipire 34, 33.
Sarcine 37.
Terţi 44.
Tutor 10—13, 17, 19, 21—

Violență

Huc,

„nulitate“

în nulitate

16—20, 24, 26—28, 48, 49,
54, 55,
Obiect 3, 32.
Plată 35, 38.
Prejudiciu 18, 31,
Prescripţie 1, 2.
Preţ 33—36.
Preţ vil 36.
Probă 18, 29, 51.

527;

niscenţă a vechiului drept francez, în care
se făcea o mare deosebire între acţiunea

Proces 37.
Resciziune 1, 2,6—14, 16—

10. 28.

Donaţiuni 4.
Dotă 4,
Dovadă 18, 29, 31.
Efecte 32, 47.
Eroare 7,
Femee măritată 7,
Fidejusiune 49.

cuvântul:

Minor emancipat 50,
Moştenitori 55,
Nulitate 1, 2, 5—7, 10.12,

Consiliu judiciar 7, 27,
Consimţimânt 3, 3, 7.

Contract

16—26,

No.

lexandresco, VII, p. 1, nota 1).
fo Legiuitorul însă, nu are o terminologie- precisă, deoarece în unele articole întrebuinţează cuvântul: „resciziune“, în altele, cuvântul: „restituţiune“, iar în altele,

consimţimânt,

anulabilă.

fac

ca obligaţia

(Alexandresco.

VI,

p. 4).
,
Îi
6. Acţiunea în anulare sau în resciziune,
nu se aplică la actele inexistente, ci nymai la actele anulabile. (Alexandresco, VI.

Pl.
7.) Acţiunea în anulare sau în resciziune
ar€ loc: 1) când obligaţiaă fost contractată

de îin incapabil, cum ar fi un minor, o fe-:
meie, fără autorizaţie, un interzis, o persoană
pusă
sub
consiliu
judiciar,
fără

194—

Codul

civil.

„-„„DEȘPRE

ACȚIUNEA

DE ANULAȚIUNE

SAU

RESCIZIUNE

Art.

1157

D,

asisteyifa consiliului; 2) când consimţimânAppia din părți a fost viciat prin eroare,
““dol/sau violenţă; 5) acţiunea în resciziune

-peiitfu leziune

care aparţine

minorilor

la

maajoritate sau reprezentanţilor lor în timpul
minorităţii.
(Alexandresco, VII, p.
8. Potrivit dispoziţunilor ari. 1505 c. civ.
fr. (4157 ce. civ. rom), minorul lezat are
acțiunea în resciziune. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 1297).

9. Actele
în favoarea

o leziune,

care pot

da

loc la resciziune

minorului, când

după

părerea

ele au produs

dominantă,

sunt

numai acele pe care'legea nu le-a
văzut să fie făcute în anumite forme
ciale. (Delvincourt, II, p. 175; Valette
Proudhon, ÎI, p. 464 urm.; Duranion,
No. 280 urm.; Demolombe, VII, No.

XXIX,

No.

95

urm.:

tions, Ari. 1505, No.
Colmet de Santerre,
urm.; Marcad€, Art.
Rau, ed. 4-a, IV, $
255, text şi nota 9,

Obligations,

No.

Larombitre,

prespesur
X,
807;

Obliga-

10 urm.; Demante et
V, No. 270 bis, XX
1505, No. 5; Aubry et
555, text şi nota 4, p.
p. 255; Dalloz, Rep.

265,

2905;

Suppl,

B

bligations, No. 112, 1297; Laurent, XVI,
No. 45 urm.; Huc, LII, No. 427; VIII, No.
210; Planiol, II, No. 1085-urm.).

10. După

această părere, dacă este vorba

de un act peniru care legea a prevăzut anumite formalităţi în interesul minorilor şi
ele nu au fost îndeplinite, actul este nul,
fie că este sau nu este leziune, fie că actul
este făcut de tutor, de minor, sau de amândoi. Dacă este vorba de un act de administraţie pe care poate să-l facă tutorul

singur sau minorul asistat de tutor şi dacă
formalităţile sunt îndeplinite, actul este

valabil, chiar dacă ar fi leziune, cu rezerva
minorului de a introduce acţiune în responsabilitate contra tutorelui; dacă însă ac-

tul a fost făcut de minor

singur, el poate

fi atacat prin acțiunea în resciziune, dacă
a-existat leziune. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 263, 5905; Suppl., Obligations, No. 112,

1997).

11. După

pen-

minorul

părere,

a doua

tru leziune. are acțiunea în resciziune contra tuturor actelor făcute de tutore, chiar
cu formele prevăzute de lege; dacă însă
actele au fost făcute de minor singur, fără
autorizaţia tutorelui, minorul va avea contra lor acţiunea în nulitate, iar nu în resciziune. (Toullier, VI, No. 106; VII, No.

527, 573; Dalloz, Rep., Obligations, No. 565).
12. După a treia părere, actele făcute
de tutor cu formele prevăzute
pot fi atacate. Dacă actele au

de tutore

de lege nu
fost îăcute

fără formele legale sau dacă

au

fost făcute de minor, chiar dacă este vorba
de acte de administraţie, ele pot fi atacate

prin acţiunea în nulitate. Numai actele de
administraţie făcute de tutore, pot fi atacate pentru leziune prin acţiunea de resciziune.

(Troplong,

Vente,

l&ges et hypothăques,
loz,

Rep.

13.

Obligations,

După

a

patra

No.
No.

No.

488

365).

părere,

166;

urm.;
atât

Privi-

Dal-

:

actele

—

făcute

de

tutore,

în limita

puterilor

cât şi actele făcute de minorul

sale,

singur, pot

fi atacate prin acţiunea în resciziune pentru leziune. (Dalloz, R&p., Obligations, No.

365).
14. După

a cincea

părere,

făcute de

minor

acţiunea

în

resciziune pentru leziune este singura acțiune care aparţine minorului, atât pentru
actele pentru care legea cere forme particulare, cât şi peniru toate celelalte acte.
(Merlin, Questions de droit, Hypoth&ques,
3 4, No. 5; Dalloz, Rep., Obligations, No.
56
(3) Actele, pentru care legea cere îndeplinirea unor forme particulare, care au
fost observate, nu
pot fi atacate. (Dalloz,
Re€p., Obligations,
No. 2905; Suppl., Obligations, No. 1298).
NN

16. Actele

fără

obser-

varea formelor speciale prevăzute
pot fi atacate prin acţiunea în
iar nu prin acţiunea în resciziune
leziune. (Demolombe, XXIX, No.
rombiere, Obligations, Art. 1305,

de lege,
nulitate,
pentru
8: LaNo. 5;

V,

No.

270

ed.

4-a,

Demanite

et

bis, XX,

Colmet

XXI;

de

Santerre,

Aubry

et Rau,

IV, $ 555, p. 255, 256; Dalloz, Râp., Suppl,!

Obligations, No. 1298; Huc, VIII, No. 204;
Planiol, II, No. 1084).
17. Această soluțiune are loc, atât în
cazul când minorul a lucrat singur, cât şi
în cazul când actul a fost făcut de tuiore
fără îndeplinirea formalităţilor cerute de

lege.

(Demolombe,

XXIX,

No.

88,

97; La-

rombi&re, Obligations, Art. 1305, No. 5; Huc,
VIII,
No.- 211; Planiol, II, No. 1084).
18. Distincţiunea între acţiunea în resciziune şi acţiunea
.în nulitate este foarte
importantă pentru interesele minorului, deoarece în caz de acţiune în nuliiate, el
nu este obligat să dovedească leziunea şi
apoi este posibil ca prejudiciul să rezulte
pentru minor dintr'un caz foriuit posterior.
(Demolombe, XXIX, No. 96; Larombiere,
Obligations, Art. 1506, No. 9; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 270 bis, XXI).
(49. Nutitatea
înstrăinărilor
făcute
de
minor sau de tutore este relativă şi nu
poate fi invocată decât de minor sau de

reprezentanții

săi.

(Dalloz,

Râp.,

Obliga-

tions, No. 2898).
20. Majorii, cari au contractat cu minorii,
nu pot invoca nulitatea actelor încheiate.
(Dailoz, R&p., Obligations, No. 289%; A-

lexandresco, VII, p. 6).
21. Acţiunea în resciziune

pentru

Aubry

et Rau,

minor

cu

le- -

ziune, prevăzută de art. 1505 ce. civ. în.
(1157 ce. civ. rom), nu-şi găseşte aplicațiunea la actele făcute de tutore în limitele
puterilor sale, ci numai la actele făcute de
minorul
însuşi.
(Demolombe, XXIĂ,
No.
8; Larombiăre, Obligations, Art. 1305, No.
12, 15; Demante et Colmet de Santerre, V,

No. 270 bis, XX, XXI;

ed.

4-a, IV, $ 3535, text şi notele 5, 4, p. 255;
Dalloz, Rep. Obligations, No. 2905; Suppl,,
Obligations, No. 1297, 1298; Huc, VIII,

No. 211).
99,
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Actele

făcute

de

,

asistența

Art. 1157

DESPRE

ACȚIUNEA

DE

ANULAȚIUNE

sau autorizaţia tutorelui, când. se cere această autorizaţie sau asistenţă, nu pot fi

atacate prin acţiunea în resciziune, ele fiind

asimilate actelor făcute exclusiv de tutore.
(Demolombe, XXIX, No. 97, 9%;
Larom-

bi&re, Obligations, Art. 1305, No. 5; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 535, text şi nota
5, p.
2905;

254; Dalloz, Râp., Obligations, No.
Suppl., Obligations, No. 298; Huc,

VIII,

No.

210,

211).

23. Regula arătată mai sus pentru actele minorului, îşi găseşte aplicaţiunea şi
la actele făcute de tutorele unui interzis,
sau de interzisul însuşi, lucrând cu autorizaţia tutorelui său. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2901).

24. Actele făcuie de un minor şi pentru
cari legea nu a prevăzut forme speciale, nv

sunt

nule

pentru

cauză

de

minoritate,

ci

pot fi atacate numai prin acţiunea în resciziune pentru cauza de leziune. (Demo-

lombe,

XXIX,

Obligations,

Colmet

de

No.

Art.

93

1505, No.

Santerre,

-Aubry et Rau,
p. 255; Dalloz,

urm.;

V, No.

Larombiăre,

11; Demante

270 bis,

et

XX:

ed. 4-a, IV, $ 253, nota 9,
R&p., Obligations, No. 363

SAU

Codul

RESCIZIUNE

dent de orice leziune şi numai
de forme,

deoarece

minorul

civil

pentru lipsă

nu

a fost apă-

rat. Dacă actul a fost făcut de însăşi minorul, acest act va îi anulat pentru viciuri
de formă, în cazul când
existența lui îndeplinirea

ciale.

Dacă

va

sar cere pentru
unor forme spe-

fi vorba

de

un

act făcut

de minor, pentru care legea nu cere o formă
specială, cum ar fi, un contract de locațiune, asemenea act va putea fi atacat din
partea minorului, la majoritate sau de reprezentanţii săi, în cursul minorităţii, pentru leziune.
(Alexandresco,
VII,
p. 16
urm.).
.
29. In acţiunea în resciziune,
minorul

va fi obligai să facă dovada că a existat
leziunea la contractare. (Demolombe, XXIX,
No. 99; Larombitre, Obligations, Art. 1512,
No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555,
text şi nota 10, p. 256; Dalloz, Râp., Obligations, No. 567, 2908; Suppl., Obligations,
No. 118, 1300; Laurent, XVI, No. 54; XIX,
No. 536).
30. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă a existat leziune. (Demolombe,

1297; Laurent, XVI, No. 45 urm.; Huc, VIII,
No. 210; Planiol, II, No. 1984, 1085)
25. Pentru ca să existe acţiunea în res-

XXIX, No. 106: Larombitre, Obligations,
Art. 1505, No. 15; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 555, text şi nota 15, p. 257; Huc, VIII,
No. 207; Alexandresco, VII, p. 21, 22).
31. Leziunea este pasuba ce o sufere
una din părţi într'un contract cu titlu oneros. (Alexandresco, VII, p. 2).

singur, fără aistența tutorelui său şi să
existe leziune. (Dalloz, Rep. Obligations,

32. Leziunea trebueşte să
rezulte
din
însuși actul a cărui resciziune se cere, fie
din cauza obiectului său, fie din cauza

urm.,

2904;

Supp.,

Obligations,

No.

112,

ciziune a minorului, trebuese două eondițiuni şi anume: ca minorul să fi lucrat
Noe

2905,

2906;

Suppl.,

Obligations,

No.

1298).

26. Regula

aceasta nu-şi găseşte aplica-

țiunea şi la alţi incapabili, ci numai minorului. Astfel, interzisul are numai acţiunea în nulitate pentru actele făcute fără
autorizaţia tutorelui său. (Larombiăre, Obligations, Art. 1505, No. 10; Dalloz, Rep.

Suppl.,

Obligations,

No. 510).
27. De

asemenea,

No.

1297;

aceeaşi

Huc,

soluţiune

VIII,

este

aplicabilă şi persoanei pusă sub consiliu
judiciar, femeiei măritate, etc. (Dalloz,
Râp..: Suppl., Obligations, No. 1297).

28. In dreptul civil român,
chestiunea
când minorul are acţiune în
resciziune
pentru leziune, suferă controversă în jurisprudenţă, din cauza art. 951 c. civ., care
nu a reprodus exact dispoziţiunile art. 1125
$ 1 ce. civ. fr. corespunzător. Soluţiunea,
care a fost dominantă, în privinţa anulării

actelor

privitoare

la minori,

sa

dat

cu

următoarele distincţiuni: Dacă actul a fost
făcut de tutore, în limita puterilor sale şi

efectelor sale naturale,

XXIX,

No.

102;

Dalloz,

Rp,

Obligations,

1503;
1087;

33. Astfel, poate să existe leziune, când
minorul cumpără un obiect la justul său
preţ, însă acest obiect este inutil sau de
pur lux. (Dalloz, R&p., Suppl., Obligations,

No. 1998).

34, În cazul unei vânzări

a unui

lucru

mobil, făcută de minor, este leziune când
minorul a risipit preţul vânzării; în acest
caz, leziunea se alipeşte la contract, ca o
consecinţă la care “cumpărătorul putea şi
trebuia să se șstepte, (Demante et Colmet
de Santerre, V,
„271 bis, II; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text și nota 11, p.
257; Dalloz,, Rep.. Obligations, No. 2911;

Suppl.,

XVIII,

poate ataca, nici chiar
pentru leziune, de» oarece a fost apărat conform cu legea, însă va putea cere daune dela tutore. Dacă ac-

zării,

lui de familie, omologarea
tribunalului,
a fost făcut de minor sau de tutore, fără
indeplinirea acestor formalităţi, el:va putea îi anulat în folosul minorului, indepen-

con-

No. 2911; Suppl., Obligations, No.
Huc, VIII, No. 207; Planiol, II, No.
" Alexandresco, VII, p. 24).

cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute
de lege, este opozabil minorului, care nu-l

tul pentru care se cere îndeplinirea unor
formalități, cum ar fi autorizaţia consiliu-

fie din cauza

secinţelor, care la facerea contractului, puteau fi prevăzute de părţi, cu toate că nu
sunt
directe
şi
imediate.
(Demolombe,

Obligations,

No.

„35. In

să

537;

acest

se ceară

36. De

caz,

poate

resciziunea

deoarece

(Dalloz,

No.

R€p.,

1298;

Alexandresco,

plata

a

mai

plăţii decât

Obligatione

asemenea,

este

Laurent,

VII,

produs
No.

p. 24)

exact

a vân-

leziunea.

2911).

este leziune când

mi:-

norul a vândut mobilele sale cu preţ prea
mic Îaţă de valoarea lor. (Alexandresco,

VII, No. 24).
!
37. Leziunea poate consia încă din o
pierdere, din lipsă de beneficiu, din sarcini
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impuse minorului, din cheltueli sau vexaţii
ce ar avea de suferit în urma unui proces.
(Demolombe, XXIX, No. 101; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 2906).

38. Nu poate fi ieziune dacă minorul
a achitat o datorie legitimă sau a plătit
o obligaţie valabilă. (Dalloz, Râp., Obligations No. 2906; Suppl., Obligations, No.
1298).

39. Minorul ncemancipai poate cere pentru simpla leziune, resciziunea tuturor convențiunilor unilaterale, sinalagmatice, comutative sau aleatorii, pe care le-a făcut
fără asistența tutorelui său. (Dalloz, Râp.,

Obligations,
No.

No. 2909;

1501).

40. Aprecierea

Suppl., Obligations,

leziunii,

în

cazul

unui

contract aleatoriu, se va avea în vedere nu
numai evenimentul, ci şi riscurile sau şansele ce le aveau părţile în momentul încheierii contractului, deoarece în acest caz,
nu este loc la acţiunea în resciziune decât
dacă contractul a cauzat o leziune dela început. (Dalloz, R€p., Obligations, No. 2913).
41. Minorul are acţiune în
resciziune
contra oricărei persoane cu care a contractat, fie minoră, fie majoră, deoarece legea
nu face nicio distincţune. ([oullier, VII,
No. 591; Demolombe, XXIX, No. 177 urm;;
Larombitre, Obligations, Art. 1512, No. 14;
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 270
bis, XXIII; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 3535, text şi nota 17, p. 258; Dalloz, Rep.

Obligations, No. 2910; Suppl., Obligations,
No. 1501; Laurent, vu
No. 545; Huc,
VIII, No. 206; Alexandresco, VII, p. 6,

nota 1).
|
42, În cazul când minorul a contractat
cu alt minor şi restituţiunea cerută de mi-
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Art. 1157

RESCIZIUNE

vântul leziune înseamnă o pagubă de oarecare importanţă. Tribunalele vor aprecia
în mod suveran dacă leziunea este destul

de importantă

acţiunea

peniru

în resciziune.

a

face

admisibilă

(Demolombe,

XXIX,

No. 100; Larombitre, Obligations, Art. 1305,
No.

16;

Aubry

ei Rau,

cd.

4-a,

IV,

3 55,

iexi şi nota 12, p. 257; Dalloz, Rep., Obligations,

No.

1299; Laurent,

2907;

Suppl.,

Obligations,

XVIII, No, 540; Huc,

No.

VIII,

No. 206; Planiol, II, No. 1087; Alexandresco,
VII, p. 24).

47, _In

cazul

când

contractul

încheiat

prin imprudenţă şi cu ușurință
ar pu” teaa avea de efect dea
afecta
imobilele
minorului şi a-l constrânge să le vândă,
cea mai mică leziune ar fi deajuns ca să
dea locul la acţiunea în resciziune. (Toullier, VII, No. 577; Larombiăre, Obligations,
Art. 1505, No. 16; Dalloz, Râp., Obligaiions,
No. 2907).
48. Acţiunea în anulare sau resciziune
poate fi executată de creditorii aceluia căruia îi aparține. (Laurent, XVI, No. 420,

422; XVIII,
No. 543; Huc, VIII, No. 2%:
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 615,

616; Alexandresco, VII, p. 6).
49, Acţiunea în: anulare sau resciziune
nu poate fi exercitată de coobligaţii sau fidejusorii aceluia căruia îi aparţine, nici de
codebitorii unei obligaţii indivizibile. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, nota 15,
p.
257; Laurent, XVIII, No. 542; Huc, VIII,
No. 206; Alexandresco, VII, p. 6).

50. Potrivit dispoziţiunilor art. 1305 ce.
civ. În. (1157 ce. clv. rom.), pentru ca mi-

pentru minorul cu care a contraciat, după
o părere, pierderea pe care o poate cauza

norul emancipat, care a contractat singur,
să aibă acţiunea în resziziune peniru leziune, trebueşte ca convenţiunile să fi trecut marginile capacităţii sale, determinată
la titlul minorităţii tutelei
şi emancipațiunii. (Demolombe, VIII, No. 531; Larom-

între ambii
de Santerre,

lon, LI, No. 1507: Aubry et Rau, ed. 4-a,.
IV, $ 555, p. 254; Dalloz, Râp., Obligations,

norul

lezat, constitue o cauză de

resciziunea

se va

împărţi

minori.
V, No.

43, După

în

leziune

părţi

egale

(Demante et Colmet
270 bis, XXIII).

altă părere, în acesi

caz, tri-

bunalele vor fixa în mod suveran, cuantumul restituirilor. (Demolombe, XXIX, No.

biăre, Obligations, Art. 1305, No. 14; MourNo.

2914;

Suppl.,

Laurent,

XVI,

No.

Obligations,

56 urm.;

No.

Huc,

1305;

VIII, No.

212; Alexandresco, VII, p. 23, 24).
51. Astfel, când minorul emancipat

va

177 urm.; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
No. 1501; Laurent, Svr No. 545; Huc,
VIII, No. 206).

introduce acţiunea în reseiziune pentru leziune, va trebui să dovedească că conven-

44. Terţul cu care a contractat minorul
care cere resciziunea, nu are dreptul să
alege buna lui credinţă, afară
de cazul

care nu le
curatorului

când minorul a comis un quasi-delict. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 366, 2925; Suppl.,
Obligations,

No.

117).

45. Legiuitorul nu a prevăzut

leziunii

care

să dea

dreptul

la

cotitatea

acţiunea

în resciziune şi din
cuvintele:
„simplă
leziune“, prevăzute în art. 1505 e. civ. fr.
(1157 c. civ. rom.), rezultă că este suficient
dacă există leziune pentru ca minorul neemancipat să aibă dreptul să introducă
acțiune în resciziune. (Dalloz, R&p,, Obliga-

tions,
1299).

No.

2907;

Suppl.,

Obligations,

No.

46. O foarte mică leziune nu poate da
loe la acţiunea în resciziune deoarece cu-

țiunea atacată intră în categoria actelor pe
M7

unu;

poaie
încheia
fără asistenija
său. (Demolombe, XXIX, No.

Daliuz,

Rsp.,

Obligations,

2915; Suppl., Obligations, No.
dresco, VII, p. 25, 24).

încheiate

52. Convenţiunile

emancipat

peste marginele

No.

1304; Alexan,

de minorul

capacităţii sale,

fără asistenţa curatorului său, nu sunt nule

de

plin

drept,

ci pot

fi numai

atacate

cu

acţiunea în resciziune pentru cauză de leziune.

(Larombiăre,

$ 535,

text

No.

6, 8,

14;

Aubry

şi nota

Obiigations,

et Rau,

6, p.

Art.

1305,

ed. 4-a, IV,

254, text

şi nota

9, p. 255; Dalloz, R6p., Obligations, No.
568; Suppl., Obligations, No. 119, 1302; Huc,

VIII, No. 212; Planiol, II, No.
Alexandresco, VII, p. 25, 24).
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1084,

1085;

Art. 1158
în

DESPRE

ACȚIUNEA

DE

ANULAȚIUNE

53, Actele făcute de minorul emancipat,
mod

său,

regulat,

nu

No.

pot

fi

X,

No.

672;

de Santerre;

cu

asistenţa

atacate.
287;

V,

curatorului

(Duranton,

Demante

No. 270

et

bis, XVIII,

III,

Colmet

XIX;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text și
nota 8, p. 255; Huc, VIII, No. 212; Alexan-

dresco,

VII, p. 25).

J

54. Actele
pentru
care
este necesară
autorizaţia consiliului de familie şi omolosarea tribunalului, dacă aceste formalități

au fost omise, nu sunt numai rescindabile,
ci nule, iar dacă aceste formalităţi au fost

îndeplinite, nu pot fi atacate. (Larombiăre,
Obligations, Art. 1505, No. 6; Dalloz, R&p.,
Obligations, No. 568; Suppl., Obligations,
No. 1504; Laurent, XVI, No. 56, 57; Huc,
VIII, No. 212; Alexandresco, VII, p. 25).
55. Acţiunea în anulare sau în resciziune
se transmite activ şi pasiv moștenitorilor
şi succesorilor universali sau cu titlu universal. (Alexandresco, VII, p. 6).
,
cu

56. A se vedea:
notele

respective.

art. 951 din: codul

civil

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

1924 până

la 1927).

l. Angajamentul minorului, făcut de el
singur, există până ce nu este anulat, chiar
dacă ar fi vorba de contracte pentru cari
legea prevede anumite formalităţi, deoarece
potrivit art. 1165 c. civil, minorul nu mai
are acţiune dacă a ratificat contractul şi
aceasta chiar atunci când este nul pentru
lipsă de forme; or, ratificarea sau confirmarea presupune neapărat un angajament
existent, cu alte cuvinte o chestiune de incapacitate cu sancţiunea unei nulităţi relative.. (C. Apel Bucureşti, S. IL, 205 din

2 Iulie 1924, Dreptul 53/1925).

2. Minorul nu are o acţiune în
pentru nulităţile de formă sau de

contra

unei ordonanţe

Codul

RESCIZIUNE

civil

faţă de starea de minoritate a vânzătoarei

emancipată prin căsătorie (art. 421 c. c,)
şi conform principiilor de drept (art. 430,
1157 c. civ.), să se săvârşească în anumite

forme speciale (art. 401 c. civ.), care totuşi
nu s'au îndeplinit. Deci actul poate fi dărîmat

în

forme,

folosul

minorei

independent

Şi chiar
autorizării

deci lipsită

majoră
soţului

de

peniru

de

lipsă

orişice

de era, totuşi în
(207, 199 ce. civ.),

protecţia

de

leziune.

lipsa
fiind

bărbatului,

încă

dreptul de a cere anularea i se cuvine chiar
fără să fi suferit leziune.

Ba

mai mult,

acest drept

dacă la contractare

neputându-se

aplica

subsistă

chiar

a declarat că e văduvă

principiul

formulat

prin maxima: „error communis facit jus“,
căci neîntrebuinţându-se
manopere frauduloase, datoria cumpărătorului era să se

asigure despre capacitatea ei. (Trib. Tecuci,
sentința civilă. No. 194 din 8 Mai 1995,
Pand.

Rom.

4. Din

1925,

III,

examinarea

134).

dispoziţiunilor

art,

450, combinat cu ari. 401 şi 405 cod. civ.
rezultă că vânzarea bunurilor imobiliare
fie chiar ale minorului emancipat nu se
poate face decât cu paza formelor expres
prevăzute de zisele articole. Aceste formalităţi fiind prescrise de legiuitor în scop de
a garanta pe minor de orice vătămare, concluzia logică este, că ele sunt create chiar
pentru validitatea actului şi deci neîndepli-

nirea

lor atrage

nulitatea actului

—

nuli-

civ.,

după

tate a cărei sancţiune rezultă din caracterul
prohibitiv al prescripțiunilor legii.

Dispoziţiunile

art.

951

cod.

care minorul nu poate ataca angajamentul
său,
peniru cauză de incapacitate, decât în
caz
de leziune, se referă la actele pe care

minorul indiferent dacă este emancipat sau
nu, poate să le facă şi pentru care legea
n'a cerut decât o simplă intervenţie a tu.torului sau asistenţa curatorului şi pe care
dânsul le-a făcut în lipsa acestora, iar nu
şi la actele pe care legiuitorul'în interesul

nulitate
fond în

de adjudecare;

SAU

nu-

mai pe cale de contestaţie se poate plânge
înaintea Tribunalului urmăritor, cu drept
de recurs în Casaţie, sau chiar se poate
plânge direct în Casaţie. Neuzând de aceste
căi, minorul w'are decât acţiune recursorie

minoruui le-a supus la anumite

95

In_ speţă, fiind constatat că reclamantul
Gh. Fotino, a vândut imobilul său pârîtului
Max Hollinger, în timpul când era
minor
şi fără a
fi fost îndeplinite formalităţile
prevăzute de lege, tribunalul a admis
ac-

în contra tutorelui.
din

II, 65),

5

Aprilie

după

Astfel,

(C. :Apel Craiova, S. ],

1925,

Pand.

Rom.

19%,

3. Acţiunea în anulare sau în resciziune
având
loc ori
decâte
ori obligaţia
a
fost contractată de un minor sau de o femeie măritată neautorizată, poate fi exercitată de însuşi incapabilul la a sa majo-

rare,

şi a căror neobservare

desfacerea

căsătoriei,

sau

cu

autorizarea soţului. In speţă actul atacat
fiind o vânzare de nemişcătoare, urma ca

textul

art.

formal că minorul
anulare şi nu este

atrage

1165

cod.

formalităţi

nulitatea.

civ..

arată

are această acțiune în
în cuntradicţie cu dis-

poziţiunile mai sus arătate.

țiunea anulând actul. (Trib. Fălticeni.
civ.

No.

27 din

1926, No. 461).

5. A se vedea:
nota 2.

8 Ianuarie

ari, 401,

1926,

nota

sent.

Jur. Gen.

5: art. 450,

Art. 1158. — Când leziunea rezultă dintr'un eveniment
cazual
și neaşteptat, minorul n'are acţiunea în resciziune. (Civ.
951, 1083,
1157; Civ. Fr. 1306).
Text Jr. Art. 1306. — Le mineur n'est pas
able pour cause de lesion
lorsqu'elle ne râsulte que d'un &v6nement casuel et restitu
imprevu.

—
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Codul

civil

DESPRE:

ACȚIUNEA

DE

ANULAȚIUNE

Doctrină.
1. Potrivit dispozițiunilor art. 1306 c.
civ, fr. (1158 c, civ. rom), minorul nu are
acţiune în resciziune pentru leziunea re-

zultată

dintrun

eveniment

cazual

şi ne-

prevăzut. deoarece în acest caz, leziunea
“nu există prin efectul contractului, ci cu
ocazia contractului. (Demolombe,
XXIX,
No.
105; Larombiere,
Obligations,
Art,
1506, No. 1, 2: Demante et Colmet de Santerre, V, No. 271 bis, [; Aubry et Rau, ed,
4-a, IV, $ 555, p. 257; Dalloz, Rep, Suppl.
Obligations, No, 1502, 1505; Laurent, XVIII,
No. 559; Huc, VIII, No. 207; Planiol, II,
No. 1087; Alexandresco, VII, p. 24).
2. Constituesc leziuni rezultând din evenimente cazuale şi neprevăzute, pierderea
sau
deterioarea
lucrului
cauzată
de trăsnet, sau de incendiu, o inundație,
moartea unui animal printr'un caz fortuit, etc. (Dalloz, Râp., Obligations, No,
2912; Alexandresco, VII, p. 24).
De
asemenea.
leziunea
provenind
dela o terță persoană. (Dalloz, R&p.. Oblisations, No. 2912; Alexandresco, VII, p.
28).

4. Evenimentul
nu
este
pur
cazual,
dacă el era prevăzut în momentul când
a fost încheiat contractul.
(Demolombe,
RRIX, No. 104).

SAU

5. Se poate ca un eveniment cazual să
fie prevăzut şi să nu dea loc la acţiunea
în
resciziune, deşi
cauzează
o leziune
mare minorului. (Demolombe, XXIX, No.
1105; Laromitre, Obligations,
Art.
1506,
No. 7, 8; Dalloz, Rep., Obligations, No.
2915; Suppl., Obligations, No. 1502; Huc,
VIII, No. 207).
Ă
în cazul unui
6. Astfel, se întâmplă
contract aleatoriu, cu condiţiune
ca acest contract să nu producă o leziune dela
început,
(Dalloz, Rep,
Obligations,: No.
2915).

7. Nu

"judiciul

trebuește

cazual,

Râp.,

La simple

Suppl.,

Doctrină,

molombe, XXIX, No, 107, 108; Larombitre,

Obligations, Art. 1507, No. 1. 2; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 272 bis:
Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 555, p. 258;

Dalloz, Rep., Suppl.. Obligations, No. 1306;
Laurent,

XVIII,

No.

547;

Huc,

VIII,

No.

208; Planiol, II, No. 1088).
3. Dacă însă minorul nu s'a mărginit la
o

simplă

trebuințat

declarație

manopere

că

e major,

frauduloase

ci

a în-

pentru

pre-

rezultă

Obligations,

No.

1302).

1502).

dâelaration

de

mineur, ne fait point obstaele ă sa restitution.

1. Potrivit dispozițiunilor
art. 1307 c.
civ, fr. (1159 ce, civ. rom.), simpla declaraţie din partea minorului că este major.
nu-l opreşte de a exercita acţiunea în resciziune, fie că a făcut această declaraţie
din eroare, fie din rea credinţă, deoarece
persoana care a contractat cu minorul este
în culpă că nu s'a interesat de vârsta minorului. (Alexandresco, VII, p. 26).
2. Legiuitorul a prevăzut în art. 1507
e. civ. fr. (1159 e. civ. rom), că minorul
care face o simplă declaraţie că este major, are acţiunea în
resciziune,
deoarece dacă sar fi întâmplat contrariul, aaceste declaraţii ar deveni de stil şi minorii nu ar mai putea fi protejaţi. (De-

cu

care

8. Astfel minorul are acţiune în reseiziune în cazul când ar risipi banii rezultaţi dintr'un contract care nu a produs
nici o leziune. (Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 271 bis, ÎI; Aubry et
Rău, ed. 4-a, IV, $ 535, text şi nota 1î,p.
257 ; Dalloz, Rep., Suppl, Obligations, NE,

1307).

—

să se confunde

prejudiciul

din imprudența și slăbiciunea minorului,
deoarece legea voeşte să protejeze pe
minor
contra
imprudenţii
şi slăbiciunii
sale. (Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 271 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 555, text şi nota 11, p. 257; Dalloz,

Art. 115
— 9.
Minorul ce face o simplă
major, are acţiunea în resciziune. (Civ. 951,
Texi fr. Art. 1307.

Art. 1159

RESCIZIUNE

declaraţiune

că este

1157,

Civ.

1162;

majorite,

faite

Fr.

par

le

a face să se creadă că este major, din
dispoziţiunile art. 1307 combinate cu art.
1310 e. civ. fr. (1159 şi 1162 e. civ. rom)
vezultă că nu are acțiune în resciziune
contra convenţiunilor încheiate în urma
acestor
manopere.
(Demolombe,
XXIX,
No.
109;
Larombiere,
Obligations,
Art.

1307, No.

5; Demante

et Colmei

de San-

terre, V, No. 272 bis; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 355. text şi nota 18, p. 258: Dal.

loz,

R€p.„.

Obligations,

No.

2917;

Suppl.,

Obligations, No. 1306; Laurent, XVIII, No.
547; Huc, VII, No. 208; Planiol, II, No.
1088: Alexandresco. VII, p. 25).
4, Astfel, minorul nu are acţiune în
că
crede
resciziune, când pentru a se
este major, a produs acte false, un act.

falsificat

de

naştere.

(Larombitre,_

Obli-

gations, Art.. 1507, No. 5; Laurent, XVIII,
No. 547; Huc, VIII, No. 208; Planiol. II,
No. 1088; Alexandresco, VII, p. 25, 27).
5, Tribunalele vor aprecia şi decide în
mod suveran dacă minorul a făcut o simplă declaraţie de majoritate sau a comis
o fraudă pentru a face să se creadă că este
Art.
Obligations,
major.
(Larombiere,
!
1307, No. 3; Laurent, XVIII, No. 547).
6. Distincţiunea arătată în notele pre-
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Art. 1160-1161
cedenie

îşi

incapabililor,

va

DESPRE
găsi

cum

aplicațiunea

sunt:

interzişii, persoanele
judiciar.

No.

(Pothier,

ACȚIUNEA

54; Demolombe,

tuturor

femeile

puse

măritate,

sub

Puissance

du

DE ANULAȚIUNE

conşiliu

mari,

IV, No. 527;

VII,

Larom-

SAU RESCIZIUNE

biere, Obligations,

Art.

Codul

civil

1507, No. 4; Aubry

et. Rau, V, $ 472, p. 168; Laurent, III, No,
160; Huc, VIII, No. 208; Alexandresco, VII,
p. 26).

Art. 1160.— Minorul comerciant, bancher, sau artizan, n'are
acţiunea în resciziune contra angajamentelor ce a luat pentru comerțul sau arta sa. (Civ. 336, 341, 433, 1165; C. com. 10 urm.;

Civ. Fr. 1308). :

Text fr.-Art. 1808. — Le mineur

point restituable contre les engagements
ou

de

son

art.

Prin

minor

comerciant,

în sensul

pre-

văzut de art. 1308 c. civ. îr. (11600 c. civ,
rom.), se înţelege minorul care face comerţ, adică acel care, după ce a fost emancipat, a fost abilitat să facă comerţ.

(Dalloz,

Re€p.,

Obligations,

No.

2918;

A-

lexandresco, VII, p. 25, nota 2).
2, Dispoziţiunile art. 1308 ce, civ. fr.
(1160 c. civ. rom.), nu se aplică minorului care face comerţ în fapt, fără să fi
fost emancipat şi abilitat pentru a face
comerţ. (Demolombe, XXIX, No. 1î1; Larombiăre, Obligations, Art. 1508, No, 1, 3;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 535, text şi
nota 19, p. 258; Dalloz, Rep. Obligations,

No.

2918;

Laurent,

Suppl.,

XVIII,

209

3. Minorul

tot minorul

banquier

ou

artisan,

n'est

ian

Doctrină.
1.

commergant,

quiil a pris ă, raison de son commeree

Obligations,

No.

bancher

548;

nu

comerciant,

Huc,

No.

1507;

VIII,

e altceva

No,

decât

care face profe-

Siunea sa obişnuită
din
operațiuni
de
bancă. (Dalloz, Râp., Obligations, No, 2918;
Alexandresco, VII, p. 25, nota 1).
4. Potrivit dispoziţiunilor art. 1308 e.

gi

civ. în. (1160 ce. civ. rom.), minorul împuternicit să facă comerţ, care în interesul
comerțului său, ar fi înstrăinat bunurile
sale imobile, nu va putea ataca actul de
înstrăinare sub motiv de leziune, deoarece admiţându-se
contrariul, nimeni nu
ar mai contracta
cu
el.
(Alexandresco,

VII, p. 26).

5. Minorul
meseriaş
(artisan) nu este
supus condițiunilor cerute pentru minorul comerciant şi pentru ca el să fie meseriaş, nu este nevoie decât de autorizația
expresă sau tacită a celor sub a căror au-

toritate se găseşte, (Demolombe, XXKIX,
No.
112;
rombiere, Obligations, Art.
1308, No. 5; Dalloz, Rep., Obligations, No.

2918;
rent,

Suppl., Obligations, No. 1507; LauXVIII, No. 548; Huc, VIII, No. 209;

Alexandresco, VII, p. 25, nota 2),
acă minorul a contractat o obligație străină comerţului sau meseriei sale,
va avea deschisă calea acţiunii în resciziune
conira
acestei
obligaţii. (Larombidre, Obligations, Art. 1308, No. 6; Alexandresco,

VII,

p.

26).

-

Art. 1161. — Minorul n'are acţiunea în
resciziune contra
vențiunilor făcute în contractul de căsătorie,
dacă acesta s'a
cu consimțimântul şi asistenţa acelora al
căror consimțimânt
cerut pentru validitatea căsăt oriei sale.
(Civ. 131 urm., 142,
urm., 1231; Civ. Fr. 1309).

confăcut
este
1223

Tezt fr. Art. 1309. — Le mi neur n'est point
restituable contre les conventions portâes en son contrat de mariage,
lorsq
u'ell
es
ont &t6 faites avec le consentement et l'assistanee de ceux d ont le
consentement est requis pour la validite
de
son mariage.
.

»

2

>

.

Bibliografie (continuare).
IoxEescu M, Consr, Notă sub
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Dorohoi, 212 din 19 Aprilie 1924,
Pand. Rom. 1926, II, 241.
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DE
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Doctrină.
1. Potrivit dispozițiunilor art. 1398 c.
civ. fr. (1231 c. civ. rom), minorul are
deplină capacitate să reguleze condiţiunile civile ale căsătoriei sale, când a fost
asistat la facerea conveniiunilor contractului său de căsătorie, de persoanele al
căror cohsimțimânt este necesar
pentru
validitatea căsătoriei. (Demolombe, XXIX,
No.
115; Larombiăre,
Obligations,
Art.
1509, No. 1; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV,
$ 555, text şi nota 20, p. 258; Laurent,
XVIII, No. 549: Huc, VIII, No. 209; Ajexandresco, VII, p. 27).
2, Intră
în
categoria
convenţiunilor

SAU

Art, 1162

RESCIZIUNE

prevăzute de art. 1509 e. civ. îr. (11461 c.
- civ, rom.) şi pe care minorul nu le poate
ataca prin acţiunea în resciziune, numai
acele care sunt cuprinse în contractul de
căsătorie şi au în acelaş timp caracterul
de adevărate convenţiuni
matrimoniale.
(Larombiere. Obligations, Art. 1309, No,

2; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2919 urm.;
Suppl.,

Obligations,

No 1508).

Jurisprudență.
(Continuare

dela

]. A se vedea:
pective.

1924 până

art.

1231

cu

la 1927).
notele

res-

Art. 1162.— Minorul n'are acţiunea în resciziune contra obligaţiilor ce rezultă din delictele sau quasi-delictele sale. (Civ. 998
Text fr. Art.
sultant

de son

C.p.62—65;

1164;

1159,

1157,

urm.,

Il n'est point restituable contre les obligations r6-

1910. —

d€lit ou

364; Civ. Fr. 1310),

Pr. pen.

quasi-dâlit.

. Bibliografie (continuare),
Sroguescu D. Dem, Notă sub C. Apel Constanţa, 546 din 10 Iunie 1924, Pand. Rom. 1925, II, 150.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

Consiliu judiciar 10.

Greşeală

Contract 4, 5.
Cuasi-contract 8, 9.
Cuasi-delict 1, 3—11,

Culpă 12.

Delict 1, 3—11,
Dol 12.
Dotă 12.
Fals 2.

13.

Femeie măritată 11, 12.

12.

Imbogăţire
13.

fără cauză 9.

Interes 13.
Mărturisire 6, 7.
Minor îÎ urm.
Penal 3,
Besciziune 1 urm.
Terţ 8, 9.
Tranzacţie 6, 7.

iract

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1310 c.
civ, fr. (1162 ce, civ. rom.), minorul nu are

acţiunea în resciziune contra obligaţiunilor

ce rezultă din delictele sau quasi-delictele sale. (Demolombe,
XXIX,
No. 114;
Larombiere, Obligations, Art, 1310, No, 1
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555
text şi nota 22, p. 259; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2923, 2924; Suppl., Obligaiions, No. 117, 1309; Laurent, XVIII, No.
546; Huc, VIII, No. 209; Alexandresco, VII,
27).

-

2, Astfel, minorul nu are acțiune în
resciziune când sar servi de un act fals,
pentru a face pe cealaltă parte să creadă.
că este major, (Alexandresce, VII, p. 27).
3. In art. 1310 c. civ. fr. (1162 ce. civ.
rom.), delictul sau cuasi-delictul este considerat din punctul de vedere civil, iar
nu penal. (Demolombe, XXIX, No. 115; Larombi&re, Obligations, Art. 1310, No. 3;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 535, p. 259;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 2925; Laurent, XVIII, No. 546; Huc,
4. Pentru aplicația art.

No. 209; Alexandresco, VII, p. 27, nota 5).

5. În cazul când delictul sau cuasi-delictul a fost comis cu ocazia unui contract, victima are drepiul la două acțiuni şi anume, una care naşte din con-

Doctrină,

p.

(1162 ce. civ. rom), este indiferent dacă
delictul sau cuasi-deliciul, este sau
nu
comis cu ocazia unui contract, (Dalloz,
R6p.. Obligations, No. 2925; Huc, VIII,

VIII, No. 209).
1510 e. civ. îr.

şi

alta

rezultând

din

delict

sau

cuasi-delict.
(Larombiâre,'
Obligations,
Art. 1310, No. 4; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2993),
6. In cazul când în urma, delictului sau

cuasi-delictului,

minorul

a făcut

o măr-

turisire, o recunoaştere sau o tranzacție,
dispoziţiunile art. 1310 e. civ. în. (1162 e.

civ.

rom.)

nu-şi

mai

găsesc

aplicațiunea

şi minorul poate ataca cu acţiunea în resciziune obligațiunile care rezultă. din aceste acte. (Demolombe, XXIX, No. 116;

Larombiăre,

Obligations, Art.

1310, No. 6,

7; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 335, text şi
nota 25, p. 259: Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2924: Suppl., Obligations, No. 1311).

„7. In acest caz însă, după resciziunea
obligaţiilor rezultând din aceste acte, ră-

mân
obligaţiile
rezultând
din
delictul
sau cuasi-delictul său şi care nu pot fi
atacate cu resciziune, (Dalloz, Rep. Obligations, No. 2924; Suppl.., Obligations,
No.

1511).

8. Dispoziţiunile art. 1310
ce. civ. fr.
(1162 ce. civ. rom), nu-şi găsesc aplicațiunea la obligaţiile rezultând din cuasicontracte, fie că obligațiile rezultă din
faptul -unui tert, fie că rezultă din faptul
minorului, obligaţiuni care vor putea fi
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atacate în resciziune de minor. dacă i-au
produs o leziune. (Aubry et Rau, ed, 4-a,
IV, $ 355, text şi nota 31, p. 259; Dalloz,
R&p., Obligations, No. 2925; Suppl., Obli-

gations,

No.

1512;

550).

Laurent,

XVIII,

No.

9. În acest caz. dacă obligațiunile sunt
rescindate, terțul va putea
exercita
contra minorului, acţiunea de in rem
verso,
prevăzută de art, 1512 c. civ. fr. (1164
c.
civ. rom).
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 555, text si nota 21, p. 259; Dalloz,
Obligations, No. 2925: Suppl,, ObligatiRep.
ons,
No. 1512: Laurent, XVIII, No. 559).
* 10. Dispoziţiunile art, 1510.
c. civ, fr.
(1162 c. civ. rom.), îşi găsese aplicaţ
iunea
şi persoanei pusă sub consiliu
judiciar.
(Dalloz,
Rep.
Obligations,
No.
2923;
Suppl., Interdiction, No. 157;
Obligations,
No. 1310).
11. Femeia măritată nu are
resciziune contra obligațiunilor acţiune în
rezultate
din deliciele şi cuasi-delict
ele sale, (Larombiăre, Obligations,
Art, 1510, No. 8;
alloz,
Rp.
Suppl.
Obli
No.
1510; Alexandresco, VII, p. gations,
28).

„12. Bunurile

dotale ale

femeiei nu pot
fi angajate
prin o greşeală gravă
sau
acțiuni ale femeiei,
ci numai
printrun

ol
bine
caracter
,
(Dalloz,
Suppl., Obligations, izat
No. 1510; Comp.:
xandresco, VII, p, 28), :
+

Ale-

Dispozițiunile

1310 c, civ. fr,
(1162 e. civ. rom), își art.gășese
aplicaţiunea
ŞI interzisului care sar
val lucid. (A lexandreseo, afla într'un inter.
VII, p. 28).

Jurisprudenţă.
dela 1924 până la 1927),
femeia poate cere anular
ea

actelor făcute, fără auto
riza
fără să fi suferit o lezi ția sotului său,
une,
totu
şi,
atunci
când ea a întrebuin
țat manopere
frauduloase spre a înşela
pe
terț
ul
cu care a
contractat, sau a ținu
t secretă căsătoria
sa Și a trecut drepț
necăsătorită în vă.
zul tuturor, contribui
nd a se acredita eroarea comună a terţilor,
în acest caz, femeia, sau cei în drepi a exer
cita acțiunea
în anulare pentru lips
ă de autorizație
maritală, nu poate cere
lui, deoarece art. 1162 şi anularea actucodul civil, obligă pe inc 998 si urm,, din
apa
prejudiciul cauzat, care consbil să repare
tă tocmai în
validarea actului făcut în
asemenea con-

Codul

RESCIZIUNE

civil

dițiani. (Trib. Ilfov, S. III, e. civ. 245 din
5 Marie 1925, Pand. Săpt, 15/1926),

2. O vânzătoare poate invoca nulitatea actului de vânzare pentru lipsa de au-

torizare

a soţului,

că-i văduvă,

principiul
oarece nu

chiar

neputându-se

dacă

a

declarat

aplica în speţă

error communis facit jus, dea întrebuințat manopere frau-

duloase. (Trib. Tecuci, 194 din 8 Mai 1925,
Pand, Săpt. 16/1925).
. Fără discuţie posibilă, instanţele noastre judecătoreşti
recunosc nulitatea actelor făcute de chiar minorul emancipat
independent
de dovada vreunei leziuni.
destul
să
se
dovedească
mai
întâi de
fostul minor că actul făcut de el este
din
acelea
pentru
validitatea
cărora
legiuitorul a prescris anumite
forme
sancţionate cu nulitatea actului făcut fără paza
acestora, şi în al doilea loc să se
dovedească, că nu sa îndeplinit aceste
ex.: avizul cons. de familie, omologforme
area

trib.

şi vânzarea

prin

licitaţie

publică,

în

speţă fiind vorba de vânzarea unui
imobil.
Aceleaşi instanţe, îusă inspirându-se
din
mevoile reale ale vieții sociale pe care
dreptul tinde şi trebue să le satisfacă,
vor trebui (şi în acest sens s'a decis
de
noi), de acord cu textul art. 1162
civ.,
să refuze protecţiunea minorilor cod.
cu efectele sale salutare ori de câte ori se
va
constata că este o fraudă la mijloc.
Pentru
a se confecţiona actul în înțeles de operaţiune juridică, reclam
antul
sa folosit de un act care tinea
loc de
bilet de identitate ce era fals şi s'a
sanc-

tionat acest

(Continuare
1. Dacă

SAU

delict

cu râfuzul

de a anula

drept major

şi capabil

de a vinde

actul ce era de natură a fi supus
nulității, act care era
însă rezultatul
unor
fraude a cărei victimă a fost cel
ce a
tratat cu bună credinţă.
Când se constată în fapt că minorul a
întrebuințat manopere
frauduloase
spre
a-şi ascunde minoritatea şi a reuşit
să

treacă

faţă de un cumpărător de bună credinţă,
apoi nu mai poate fi primit în mod
juridic şi mai presus de toate în mod
echi-

tabil să ceară şi să obțină

anularea

unei

vânzări făcută
în asemenea
condițiuni,
căci nimeni
nu poate să-şi creieze un
drept fondat pe propria sa turpitu
Totul merge până la fraudă. (Judec, dine,
Ocol.
Ghergani-Dâmboviţa, 1926, Jur.
Gen., 1926

No. 680).
4, A

se

vedea:

|

ar,

Art. 116
— 3
Min.
orul nu mai
e în contra angajamentului făc
ut în minoritate,

1255,

nota

dacă

1.

l-a

ra-

n Tezt fr. Art. 1911. —
quil avait. Ssonserit. en minPINA llA n'est plus recevable î rev enir contre engagement
orite, lorsqu'il a ratifi€ en
majorit€, soit que cet anSagement fât nul en sa form
e, soit qu'il fât seulement
sujet ă restitution.
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INDEX

ALFABETIC

(a doctrină)
Anulare 2—6, 8, 9, 11, 13,
14,
Confirmare 1 urm,
“Confirmare expresă 6, 13.
Confirmare tacită 6, 7, 8,

13,

Consiliu de familie 5.
Creditori 12,
Dotă 3.
Efecte 9.
Executare 13.
Formalităţi 4, 10, 14.
Incapabili 1, 15.
Incetarea incapacității

| Intenţiune 7.:
Ipotecă 12.
Majoritate 2, 3, 8, 10, 1,
13,
| Minor 1 urm.

Nulitate 2—6, 8, 9, 11,13,
14
Omologare

5.

Prejudiciu 12,
Ratificare, a se vedea cuvântul: „Confirmare”.
Resciziune 2, 3, 6,89,

Socoteli de tutelă 11.
Terţi 12.
Tutor 5, 10, 11.

1

urm,

Inexistenţă 14.

Doctrină.
1. Pentiu ca ratificarea sau confirmarea unui act făcut de un
incapabil,
să
fie valabilă şi să producă efect, trebueşte ca să fie făcută întrun timp când
incapacitatea a încetat.- (Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 537, p. 265, 266; Dalloz, Rp.

Obligations,
1295).

No.

4481;

Planiol,

IL,

No.

2, Astfel, potrivit dispoziţiunilor art.
1511 c. civ. fr. (1165 c. civ. rom.), minorul
nu poate ratifica în mod valabil conventiunile nule sau rescindabile, decât după
ajungerda sa la majoritate. (Dalloz, R€p.,
Obligations, No. 4481; Suppl., Obligations,
No.

1348).

3. Minorul în contractul său de căsătorie, deşi valabil asistat, nu poate să
însereze o dispoziţiune care tinde la ratificarea unei convenţiuni nule sau rescindabile, deoarece el nu poate ratifica decât
la ajungerea sa la majoritate şi el nu are
capacitate decât pentru dispoziţiunile pecuniare care au un raport direct cu căsă-

toria. (Dalloz, Râp.. Supol.. Obligations, No.

1548; Laurent, XVIII, No. 642).
4. Neregularitatea care rezultă din neîndeplinirea unor formalităţi legale la
aciele minorilor, poate fi reparată în genexal, chiar în timpul
minorității, prin
îndeplinirea acestor formalităţi, (Larombiere,
Obligations,
Art.
1538,
No.
17;
Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 537, text şi
nota 19, p. 266: Alexandresco, VII, p. 50,
nota 2: Contra: Duranton, II, No. 518).
5, Astfel, nulitatea unui act făcut de
tutor fără autorizația consiliului de familie şi omologarea tribunalului, poate fi
reparată prin o autorizare şi o omologare posterioară, care să se refere în mo
expres la acest act. (Demolombe, VII, No.
749; Larombiere, Obligations, Art. 1558,
No, 17; Dalloz, Rep., Minorit6, No. 563:

Obligations,

No.

4482,

4485;

Laurent,

XVIII, No. 602,
nota -2).
6. Raiificarea

cindabil,

se

Alexandresco,
unui act

poate

face

VII,

p.

30,

anulabil sau res-

expres

sau

tacit.

(Dalloz, Râp., Obligations,
No. 2987, 2988,
2989; Suppl., Obligations, No. 1347; Lauxent, XVIII, No. 659, Huc, VIII, No, 215;
Alexandresco, VII, p. 29).
7. Ratificarea tacită nu se poate produce decât dacă faptele de executare implică în mod direct şi necesar intențiunea
formală de a renunța la acțiune, (Aubry
et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 537, text şi nota 2i.
p. 266; Dalloz. Râp., Obligations, No. 2987
urm.:; Suppl., Obligations, No. 1547; Laurent, XVIII, No. 659; Huc, VIII, No. 243;
Planiol,

Ii, No.

1297,

1298).

8. Minorul va putea confirma tacit actul supus anulării sau rescinziunii prin
faptul că după ajungerea sa la majoriiate va sta în inacţiune timp de zece ani.
(Alexandresco, VII, p. 29, nota 2).
9. Ratificarea unui act anulabil sau rescindabil, face ca actul să nu mai poată fi
atacat. (Dalloz, Rp. Suppl.. Obligations,
No. 1347),
10. Raiificarea făcută de un minor ajuns la majoritate, validează atât actele
făcute de el, cât şi actele făcute de fostul
său tutor, fără îndeplinirea formelor prevăzute de lege. (Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 1547; Alexandresco, VII,
p. 50).
11. Nulitatea unei convențiuni încheiate între tutor și minorul devenit major
(art. 472 e. civ. În, 419 c. civ. rom.), înainte de predarea socotelilor de tutelă, nu
se poate acoperi prin o ratificare posterioară. (Dalloz, Râp.. Suppl., Obligations,
No. 1549; Laurent, XVIII, No. 640).
12. Ratificarea nu poate cauza prejudicii tertilor. Astfel, ratificarea nu este
opozabilă creditorilor înscrişi posterior.
(Laurent, XVII, No. 664; Huc, VIII, No.
215; Planiol, TI. No. 1301; Alexandresco,
VII, p. 29).

13. In cazul când minorul are două ac-

țiuni şi anume: acţiunea
în
nulitate şi
acțiunea în resciziune, ratificarea expresă
a uneia nu aduce şi renunțarea la cealaltă acţiune; în ceea ce priveşte însă, ratificarea tacită care rezultă, cel mai adeseori din executarea voluntară a actului,
ca are de efect a face să dispară ambele
acțiuni, afară de cazul când minorul devenit major nu cunoştea decât pe una din
ele. (Laurent, XVIII, No. 643; Huc, VIII,
No. 243; Alexandresco, VII, p. 29).
!

14. Dispozitiunile

(1165
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ce.

civ.

rom.),

art.

nu-si

1511

c.

găsesc

civ,

fr.

aplica-

:

Art. 1164

DESPRE

ACȚIUNEA

DE

ANULAȚIUNE

iiunea la conventiunile inexistente „din
cauza omisiunii unora
din
formalităţile
cerute pentru existența lor. ci numai la
convenţiunile supuse anulării sau resciziunii din” cauza lipsei unei formalități, a
cărei scop era
apărarea
intereselor
mi-

norului. (Alexandresco, VII, p. 29).
15. Dispoziţiunile art. 1341 ce. civ.. fr.

(1163 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicatiunea
tuturor incapabililor în genere. (Alexandresco, VII, p. 51, 39).

Jurisprudenţă.

Codul

RESCIZIUNE

bilă conf.

art.

1165

c. c. şi prescriptibilă

potrivit art. 1900 ce. c.
Ea operează independent
siune. (Jud. Oc. Bârca jud.

de judecată
No.

civilă

No.

urm.,

1169,

Text fr. Art.
mari6es sont admis,
le remboursement de
pendant la minorit6,
quil ne soit prouv6

1197,1598;

2. A se vedea:
art. 1231, nota 2).

C. com.

457-924,

TRAIAN,

INDEX
(a
Accesorii 2, 7, 34.
Anulare 1 urm.

Apreciere suverană 20.
Bună

credinţă

Cesiune 40,

9, 36.

Cheltueli necesare 19, 21.
Cheltueli utile 19, 21.
Cocontractanţi 37.
Codebitori 38.
Condiţie rezolutorie 4.
Consecințe 3, 10, 34.
Contract sinalagmatic 6,

Contract unilateral 6.
Creditori 40,
Cuasi-delict

Degradări 24.
Deosebire 4.

24,

Notă

sub

Cas.

art.

1157,

1911,

Pand.

ALFABETIC

1 şi 4;
-

măritate sunt
resciziune în
primit, în urinterdicţiunei,
de aceea ce
991, 109,

39.

Lucrari mobile
5,

corporale

Majori 39.
Majoritate 13, 18.
inor 27.
Moştenitori 40,
Nulitate 1 urm.
Plata 8, 10, 11, 13—15, 19.
Predare 8.
Probă 26.
Profit 16—22, 25, 26.
Rea credinţă 8, 36.
Reparaţii 19,

Restituire în natură 23, 24.

Bestituire

6, 7,

8, 12, 15,

16, 19, 23, 25, 36.

“Revendicare 35,
Rezoluţiune 4.
Solidaritate 38.
Stingere 1.
Străini 23.

Terţi 328

Rom.

1926, I, 17.

Doctrină,

Imobil 21.
Indivizibilitate
Interes 22,
Interzis 27,

Dovadă 26.
Drept internaţional privat

5,

notele

(continuare).

doctrină)

Resciziune 1 urm.

Drepturi reale 33.
Efecte 4, 5, 16, 28, 33—87
,
Eroare 12, 29, 31,
Femeie măritată 27.
Forţă majoră 21.
Fructe 8, 9, 36.
Fu:t 35.
Garanţie 37.

Gen.

10—12. 351; Civ. Fr. 1312).

Î, 16 Decemvrie

Distrugere 21.
Dobânzi 8.

Dol 12, 30, 31.

Jur.

1812. — Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes
en ces qualites, a se faire restituer contre leurs engagements,
cee qui aurait
aur
&t 6, en cons6quence de ces engagements, payâ
Linterdiction ou le mariage, ne peut en tre exig6, ă moins
que ce qui a 6t6 paye ă tournă ă, leur profit.
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incapabil,
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bună credință. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 556, text şi nota 9, p. 261; Dalloz, Rp,
Suppl., Obligations, No. 1338).
10. Pentru ca dispozițiunile art. 1312 c.
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aplicaţiunea, trebueşte mai întâi ca plata
făcută unui incapabil, să fi fost consecința unui act anulat sau rescindat. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2977).
fr. (1164 c. civ. rom), nu-şi găsesc apli11. Astfel, dispozițiunile art. 1312 c. civ,
fr. (4164 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicațiunea, ci se vor aplica dispoziţiunile
art, 1241 c. civ. fr. (1098 c. civ. rom.), când
plata a fost făcută incapabilului în virtutea unui act valabil. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 2977)
12. De
asemenea,
dispozițiunile
art,
1312 c, civ. fr. (1164 c. civ. rom.), nu sunt
aplicabile când incapabilul cere resituirea nu în calitatea prevăzută de acest articol, ci pentru altă cauză, cum ar fi
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1512, No. 4; Dalloz, Râp., Obligations, No.
2977; Suppl., Obligations, No. 1540; Laurent, XIX, No. 67; FHuc, VIII, No. 214; Alexandresco, VII, p. 35).

14, Dispozitiunile

art.

1312

e. civ.

îr,

(1164 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea,
chiar dacă plata ar fi primit-o tutorul.
(Larombiăre, Obligations, Art. 1312, No.
5; Dalloz, Rp., Obligations, No. 2977; Alexandresco, VII, p. 36).
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1512, No..5:; Dalloz, Rep, Oblisations, No,
2977; Alexandresco, VII, p. 36).

16. Cu toate că efectul anulării este de

a remite părţile
seau înainte de

în starea în care se găcontractare,
totuşi
art.

1512 e. civ. fr. (1164 c. civ. rom.), face excepţie în favoarea incapabililor la această regulă şi ei nu sunt obligaţi să restitue ceea ce au primit decât în cazul când
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ed. 4-a, IV, $ 5536, p. 260; Dalloz, Râp., Obligations, No. 2976; Suppl., Obligations,
No. 1339; Laurent, XIX, No, 68; Planioi,
II, No. 1279; Alexandresco, VIL, p. 34).

17. Peniru

a se putea stabili dacă ceea

ce a primit minorul i-a profitat, trebueşte
a se lua în consideraţie momentul iniroducerii acţiunii în nulitate sau în resciziune,
iar nu momentul facerii contractului. (Demolombe, XXIX. No. 175; Larombiere, Obligations, Art. 1512, No. 8; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 536, text şi nota 6, p. 260;
Dalloz,
Rp.
Obligations,
No.
29%;
Suppl.,
Obligations,
No. 15341: Laurent,
XIX, No. 69; Huc, VIII, No. 214; Alexandresco, VII, p. 36).
19, Această soluţie are loc numai dacă
acțiunea în anulare sau resciziune se e:
xercită în timpul incapacității, căci dacă
se exercită în timpul capacităţii, pentru a
se şti dacă plata a profitat, se va lua în
considerare momentul încetării incapacităţii. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 336,
text şi nota 6, p. 260; Alexandresco, VII,
p. 57, nota),
19. Incapabilul va trebui să rambur_seze ceea ce i-a profitat, fie că are încă
în mâinile sale ceea ce i s'a plătit, fie căceea ce i s'a plătit l-a întrebuințat în chel-

tueli

utile

şi

necesare.

(Dalloz,

R&p.,

Obligations, No. 2977; Laurent, XIX,

Obligations, No. 2978).
20. Tribunalele vor aprecia în mod su_veran măsura în care plata a profitat inObligations,
Râp.,
(Dalloz,
capabilului.
No. 2978: Suppl., Obligations, No, 1341;
Laurent, XIX, No. 69; Huc, VIII, No. 214;
,
Alexandresco, VII, p. 36, 37).

No. 67; Huc, VIII, No. 214; Planiol, II, No.
1279: Alexandresco, VII, p. 35).
13, Pentru ca dispozițiunile art. 1512
e. civ, fr. (1164 c. civ, rom.), să-şi găsească
aplicaţiunea, trebueşte ca plata să se fi
făcut în timpul incapacității, iar nu la
majoritate. (Larombiăre, Obligations, Art.

a întrebuințat la cheltueli necesare, cum
ar fi la reparaţii necesare la un imobil
al minorului, dacă în momentul introducerii acţiunii în nulitate, acest imobil s'a
distrus printrun eveniment de forță majoră, se va considera că ceea ce a primii

pentru

cauza

de eroare,

violență

sau

dol.

(Demolombe, XXIX, No. 176; Larombiere,
Obligations, Art, 1512, No. 3: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 5536, p._ 260; Dalloz,

Rp.,

21, Dacă
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ceea

ce a primit

incapabilul

-

Art.

1164

DESPRE
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DE
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i-a profitat. Această soluţiune nu are loc
dacă
ceea
ce
a primit
a întrebuințat
pentru cheltueli numai utile. (Larombitre,
Obligations, Art. 4512, No. 8; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 556, text şi nota 7, p.
260; Dalloz, Rep., Obligations, No. 2978).
22. In cazul când se va constata că
suma primită de incapabil i-a profilat în
întregime,
acțiunea sa va putea fi respinsă pentru
lipsa de interes.
(Larombi&re, Obligations, Art. 1512, No. 13; Alexandresco, VII, p. 54, nota 1).

23. In cazul

când

incapabilul

face

re-

stituirea
obiectelor în natură,
obiectele
se vor preda în starea în care se găsesc.
(Larombire,
Obligations, Art, 1512, No.
11. 15; Dalloz, Rp., Oblisations, No. 2978;
Alexandresco, VII, p. 54).

Dacă însă obiectele prezintă degra-

dări făcute de
dăuna, în acest

din

partea

incapabil în scopul de a
caz va fi un quasi-delict

incapabilului,

pentru

care

va

fi răspunzător. (Larombiăre, Obligations,
Art. 1512, No. îi, 15: Dalloz, R&p.. Obligations, No. 2978; Alexandresco, VII,
p.

34)

25. Dispoziţiunile

art.

1512

e.

civ.

fe

(1164 c. civ. rom.), cu privire la restituirea
sumei ce a folosii, se aplică şi străinilor,
fiind o regulă de echitate. (Alexandresco.
VII, p. 54),

26. Partea care a contractat cu
pabilul va fi obligată să facă dovadaincacă

ceea ce a plătit acestuia i-a profitat, (Demolombe, XXIX, No. 174; Larombiere.
Obligations, Art. 1512, No, 6; Aubry et
Rau,
ed. 4-a, 1V, $ 556, text şi nota 5,
260;
Dalloz, R€p. Obligations, No. 2976: p.
Supnl.,

Obligations,

No.

1559:

Laurent.

XIX,

No.

70; Huc, VIII, No. 214; Planiol.
859, 1279; Alexandresco, VII, p. 36). II, No.
27. Dispozițiunile art. 1542
c. civ. fr.
(1164 c. civ. rom), își găsesc aplicaţ
iunea
şi la alti incapabili, afară de
minori, interzişi, femei măritate, care au
contract
fără autorizaţia bărbatului
sau
a justiției: astfel se aplică şi persoanei
consiliu judiciar, care ar fi contracpusă sub
tat fără
asistența consiliului. (Laurent.
XIX. No.
71: Huc, VIII, No. 214: Alexandresco,
VII,

p.

57,

58).

-

8. Anularea sau resciziunea
unei conventiuni produce efect contra
terţilor ca
şi contra părților. deoarece
există principiul că nimeni nu poate
transmite al.
tuia mai multe drepiuri decât
el sigur
are. (Demolombe, XXIX, No.
170; Demante
et Colmet de Santerre, V, No.
27 bis, III;
Aubry et Rau, ed, 4-a, IV,
$ 536, p. 259
260; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 2980;

Şuppl

Obligations,

No.

1537;

Laurent,
XIX, No. 72 urm: Huc, VIII,
niol, II. No. 1281: Alexandresco No. 214; Pla, VII, p. 58).
29. Astfel, când un contract
a fost anuat pentru cauză de eroare
sau violenţă,
acțiunea pentru
dobândirea
lucrurilor,
boate fi introdusă contra
le-a fost cedate lucrurile. terţilor cărora
(Dalloz, R&p.
Obligations. No. 163,
165: Alexandresco,
II, p. 59),
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civil

30. Aceeaşi soluţiune are loc în cazul
când contractul a fost anulat pentru cauză
de dol. (Daliloz, Rep, Suppl., Obligations,

No.

1544;

tra:

Mareadă,

Art.

1166,

No.

Codul

civil

pune

pe

aceeaşi

art.

1117

31.

Alexandresco,

VII,

p. 39; Con.

11).

linie

toate cauzele. de nulitate, pentru eroare,
violenţă sau dol şi conferă victimei o singură şi aceeaşi acţiune, guvernată, după

dispoziţiunea

formală

a

c. civ,

Ir. (961 c. civ. rom.), de dispoziţiunile art,
1505 urm. ce .civ. fr, (1157 urm. c, civ,

rom.-). (Demolombe, XXIX, No. 190; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 27
bis, III; Dalloz, Rep., Obilgations, No. 230,
„251; Suppl., Obligations, Art. 1544; Lau-

rent, XIX, No. 75, 76).
32. Acţiunea în anulare sau resciziune
trebueşte introdusă contra părții care a
contractat, iar dacă este şi un terţ interesat, se va introduce şi acesta în cauză,
pentru a se statua
prin una şi aceeaşi ho-

tărîre. (Duranton, KI, No. 556; Laurent,
XIX, No. 73; Alexandresco,.
VII, p. 39).
33.

Anularea

sau

resciziunea

face

să

cadă

toate

terți
Rau,

dela părţile contractante. (Aubry et
ed, 4-a, IV, $ 556, text şi nota 2, p.

XIX,

No.

drepturile

reale

dobândite

de

259; Dalloz, Rep., Obligations, No. 298;
Suppl.,.
Obligations, No. 1544; Laurent,
72).

34. Anularea

sau

resciziunea

aduce

pe

cale de consecință nimicirea reiroactivă a
convențiunilor accesorii la convenţia principală. (Aubry et Rau, ed, 4-a, LV, $
3536,

p. 259: Dalloz, R6p., Obligations,
Suppl.,

ALX,

No.

Obligations,

72),

No.

No. 2981:

1544;

Laurent,

35. Anularea sau resciziunea unei convențiuni produce efect contra terţilor numai când este vorba de imobile; în ceea
ce priveşte mobilele corporale, nulitatea

sau

tul

resciziunea

la

ților,

acţiunea

afară

contractului

în

revendicare

de

cazul

către

terţi,

când

nu

dă drep-

contra

a existat

ter-

vio-

lență, având caracterul de furt. (Dalloz,
R&p., Obligations, No, 195),
„ În ceea ce priveşte restituirea fruc-

ielor de

ele

vor

fi vestituite

numai de terţii de rea credinţă,
iar
ce priveşte terţii de bună credinţă, în ceea
ei vor
reline fructele culese până la data
cererii,
(Dalloz, R&p,, Obligations, No. 2992; Laurent, VI, No. 214; Huc, IV, No.
121; Baudry et Chauveau,

Des biens, No. 299: Alexandresco, VII, p. 59; Comp.:
IX, No. 60; Aubry et Rau, Demolombe,
ed. 4-a, IL
p. 269).
„37. Anularea sau resciziunea
fită concontractantului incapabilului,nu proadică
aceluia

care

capabilul

a tratat

conijunct

şi s'a

obligat

cu

in-

cu el.
(Aubry et Rau, ed. 4-a,şi IV,paralel
15, p. 257; Dalloz, $ 535, text şi
Râp..

Obliga-

xandresco, VII, p. 40).
_
„Ve
asemenea, anularea pro
nunțată
în favoarea unui cod
ebitor solidar minor,
nu foloseşte codebitor
ului major.
(Lau-

— 206—

civil

Codul

XIX,

rent,

No.

40).
309, Când
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DESPRE

ACȚIUNEA

%;

Alexandresco,

VIL

RESCIZIUNE

Art.

1165-1167

40. Acţiunea în resciziune, poate îi cedată şi poate fi exercitată de moştenitorii
(Aubry et Rau,
şi creditorii minorului.
ed. 4-a, IV, 8 535, text şi nota 15, p. 257).

p.

indivizibil,

lucrul este însă

SAU

(Laurent,
anularea va profita majorilor.
XIX, No. 79; Alexandresco, VII, p. 4).

— Majorul nu poate, pentru leziune, să exercite ac+. 1163.
1313).
țiunea în resciziune. (Civ. 434, 694; Civ. Fr.
ae

restituâs pour cause de lesion
Text fr. Ari. 1385. — Les majeurs ne sont
exprimâs dans le. prâsent
t
lemen
spcia
ions
condit
dans les cas et sous les

ode.
Doctrină,
1. În codul civil român, potrivit dispozițiunilor art. 1165, majorul nu are ac-

liune

în

resciziune

pentru_

leziune.

De

asemenea majorul nu arg ăcțiune în resciziune nici în materie de împărțeală unde
în ari. 790 din codul civil sa eliminat $ 2
al art. 887 c. civ. fr. corespunzător. Din

“toate textele rezultă că legiuitorul român a arătat intenţiunea de a exclude leziunea ca o cauză de anulare a convenţiunilor în privința majorilor. (Alexandresco,
,
„7 urm.).
Singurul caz, admis de legiuitorul
rorifân,

când

maiorul

poate

leziu-

invoca

nea, este acel prevăzut de art. 694
codul civil. (Alexandresco, VII, p10).

din

ilor sau
Art. 1166. — Când formalităţile cerute în privința minor
ru împent
şi
interzişilor, atât pentru înstrăinarea imobilelor, cât
aceste
la
sunt, relativ
părțirea unei succesiuni, sau îndeplinit, ei
itate sau înaintea
acte, consideraţi ca cum le-ar fi făcut în major
430,
408—413,

urm,, 405, 406, 407,
Fr. 1314).
urm., 454, 687, 747 urm,, 749, 1711; Civ.
requises ă Vâgard des mineurs
Text fr. Art. 1314. — Lorsque les for*malites soit
dans un partage de sucs,
pour ali6nation d'immeuble
(Civ.

interdicţiunei.

435

342,

401

ou des interdits, soit
ă ces actes,
cession, ont 6t6 remplies, ils sont, relativement
ion.
rdiet
linte
avant
ou
it€
major
s'ils les avaient faits en
Doctrină,
În.
1, Dispoziţiunile art. î514 c. civ,
(4166 c. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea
forla toate cazurile când sau prevăzut lor
minori
în favoarea
speciale
malităţi
că în
şi ele au fost îndeplinite, cu toate
înstrăiacest articol se vorbeşte numai de
nări de imobile şi de partage de succe-

siuni.

(Larombitre,

Obligations,

Art.

1514,

SanNo. 3 urm.; Demante'et Colmei de
terre, V, No. 273; Dalloz, R&p., Obliga
tions, No. 2926; Hue, VIII, No. 214; Alexandresco, VII, p. 19, noia 5).
2, Astfel, dispoziţiunile acestui articol

Art,

1167.— In lipsa unui

consideres
-

comme

la împrumut, la
îşi găsesc aplicațiunea
sau succesiuni,
iuni
donaţ
unei
tarea
accep
mbiere, O(Laro
cţie.
tranza
la
ă,
la ipotec
Demante
urmm.:
5
No.
1514,
Art,
ions,
bligat
Dalioz,
275:
No.
V,
re,
Santer
de
et Colmet
VIII, No.
R&p., Obligations, No. 2926; Huc,
5).
214; Alexandresco, VII, p. 19. nota

art.

1314

coniirmaţiune

sau

3. Dispoziţiunile

c.

civ.

în,

sc
(1166 e. civ. rom), cu toate că vorbe anumai de minori şi interzişi, îşi găsesc în
bili
plicațiunea la toti ceilalți incapa
Obligations, No.
(Dalloz, Rep.
genere.
ndresco,
9926; Huc, VIII, No. 214; Alexa
2).
nota
19,
p.
VII,

act

de

de

rati-

se execute voluntar, după
ficațiune, este destul ca obligațiunea să
il confirmată sau ratiiicată.
epoca în care obligațiunea putea îi valab
execuțiunea voluntară,
Confirmaţiunea sau ratificați unea sau
ţine loc de renunțare în
în forma și în epoca determinată de lege, au fi opuse acestui act,
ce pute
privința mijloacelor și excepțiunilor
persoanelor a treia.
fără a se vătămă însă drepturile
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Art, 1167

DESPRE ACȚIUNEA DE ANULAȚIUNE

SAU RESCIZIUNE

Codul civil

Confirmaţiunea sau ratiticaţiunea sau exec
uțiunea voluntară
a unei donaţiuni, făcute de către erezi sau
reprezentanţii donatorului, după moartea sa, ține loc de renu
nțare atât în privința
vițiurilor de formă, cât şi în privința oric
ărei alte excepțiuni 1). (Civ.

793,

800

urm,,

959,

961,

1157,

1163,

457; Civ. Fr. 1338 $ 2, 3, 1340).

1168,

1190,

1843;

C.

com.

Text fr. Art. 1338 Ş 2, 3. — A dâfant
d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que Pobligation soit ex&eu
t&e
volontairement aprăs l'poque ă
laquelle l'obligation pouvait &tre valablement
confirme ou ratifi&e,

La confirmation, ratification, ou ex&cu
tion volontaire dans les formes etă
l'&poque dâterminââs par la loi, emporte
la renoneiation aux moyens et exceptions
que Lon ponvait opposer contre cet
acte, sans prâjudice nanmoins du droit
des
tiers,

Text Jr. Ari. 1340. — La, conti
taire d'une donation par les heritiers ou rmation ou ratifieation, ou ex&cution volonayants cause du donateur, aprăs son dâcis,
emporte leur renonciation & opposer
soit
les vices de forme,

ception.

soit toute

autre ex-
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1. Confirmarea

fi , expresă3 sau

poate
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pe acea
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Confirmare tacită,
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Donaţiune
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+ Confirmarea
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executarea

voluntară

i

(Elaniol,
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lini
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a

No.
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cutarea
voluntară
marea exetaci
tă, totuşi
textul
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g:
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Strictă interpretare 53.
ucces
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partic

erţi
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Transcriere 35,
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a actului

anu-

Alexandresco,

Ă

luat

adu

confir-

înţeles

restric-

ce
acestui

înir'un

articol

tiv si trebueşte să se deci1dă că5
.
orice
aproBare, tacită, aduc
:

erge

>

e
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Zachariae,
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(Mass€
text
ae

et

nota sep, esteri IIS 00 textșişi
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2

:
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Suppl.,
Obligations,
No,
1848:
Laurent,
XVIUI,
No,
620; Alexandresco,
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4, Tribunalele
”
vor putea
deduce
con

căror neagă va Cende de ierni
.

45,

trebueşte

:

,

esciziune 9, 30,

Executare voluntară, ase | Rezer
ve 10,
vedea cuvintele: „Confirmare tacită“, şi 2, 3, | Schimb 45,
Stipulaţie
asupra
5 9014411524, 26, 27,
unei
succesiuni
nedeschise
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iai
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mă

fr.

VII, > p. . 52)FA
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30, 32, 34, 52.

ecaare tita | eoitețite See
Fapte d ie 21250.

civ.

Pi:

Suppl,

i
labil

Reducţiun> S2
iuni

Excepţiune 30, 31, 34, 31,
.
Ă
Executare parțială 11,

ce.

3. Cu toate că din art. 1558
rotest
ări 10,a'se13. vedea
c. civ, fr,
Ratifi
care,
cu. — (1107
1167 €. c. civ.
civ. rom), pare săă rezul
te căă n nuVântul: „Confirmare“,
mai

Renuntare

Epocă5, 6.

Rp,

Brejudiciu 36, 37, 46.

1538

i

adrese

2 52 55, 56.

Prezenţă 15,
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Probă 16-20
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Bunostință 6, 8, 33, 48. 37. | Propri
etar 27,

ată iane
certă 452,
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Donaţ

,

C

97 40740
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Art.

firmarea
-

ă

.

din
ă

275:

orice
.

>
>
Alexandresco,

5, Executarea

fapte

neîndoelnice
.

i

e
VII,

î

j
p.

voluntară

58, ” 60).

pentru

”

a

a

o

urări

.

a-

Codul

civil

DESPRE

ACȚIUNEA

DE

ANULAȚIUNE

duce confirmarea, trebueşte să aibă loc
la o epocă în care obligația putea fi valabil confirmată.
(Toullier, VIII, No. 545,
516: Demolombe, XXIX, No. 758; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 309 bis, II:
Larombicre, Obligations, Art. 1338, No. 15,
10: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, p.
265; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4519;
Suppl.,
Obligations,
No. 1849; Laurent,
XVIII, No. 609, 610; Planiol, II, No. 1295;
Alexandresco, VII, p. 53, 54, 58),
,
6. Prin expresia, epoca în care obligatia putea fi valabil confirmată, se înțelege epoca în care obligatul a cunoscut
viciile obligaţiei sau în care a devenit capabil a repara viciile. (Dalloz, R$p., Obligations, No. 4519; Alexandresco, VII, p.
53,

54).

rioară, chiar înainte de desfacerea căsătoriei. (Dalloz, Rep, Suppl., Obligations,

No. 1849).
8. Din textul art. 1538 c. civ. fr. (1167
c. civ. rom.), şi din spiritul lui, rezultă că
pentru valabilitatea confirmării, ca executarea volunțară sau, mai bine zis, confirmarea tacită, să se facă în cunoaşterea
viciului ce-l cuprinde obligaţia atinsă de
nulitate şi cu intenţia de a repara acest
viciu. (Demolombe, XXIX, No. 771; Larombi€re, Obligations, Art. 1538, No. 36:
Demanie et Colmei de Santerre, V, No. 510
bis, I; Dalloz, Reâp., Obligations, No. 4520;
Suppl..
Obligations,
No.
1851; Laurent,
XVIII, No. 629 urm.; Huc, VIII, No. 274;
Alexandresco, VII, p. 55, 58, 59).
9. In cazul când minorul are contra aceluiaşi act două acţiuni deosebite, cum

fi

una

de

nulitate

pentru

vicii

de.

formă şi alta în resciziune pentru leziune,
executarea voluntară a acestui act poate
să acopere unul dintre vicii, fără a repara pe celălalt. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4527).
10. Executarea nu poate fi considerată
ca o confirmare, când partea care execută
face rezerve sau protestări, (Dalloz, Rp.
Obligations, No. 4528; Suppl., Obligations, *
No. 1837; Laurent, XVIII, No. 637).
11. Executarea voluntară parţială poate
aduce confirmarea, dacă este făcută în
plină cunoştinţă de cauză. (Toullier, VIII,
No. 508; Duranton, XIII, No. 280; Demolombe, XXIX, No. 776; Larombitre, Obligations, Art. 1558, No. 45; Mass et Verge6
sur Zachariae, III, $ 586, p. 486; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, p. 268; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 4552: Suppl,, Obligations,
No. 1860; Laurent, XVIII, No. 6%: Huc,
VIII, No. 274; Alexandresco, VII, p. 55,
58

o

12.

Executarea

constrângere,

când

este

fie fizică,

forţată

fie morală,

prin

nu

aduce confirmarea, deoarece potrivii dispozițiunilor art. 1358 c. civ. îr. (1167 c,
civ. rom), numai
executarea
voluntară
aduce ratificarea. Prin urmare, dacă debitorul a executat obligația, pentru a se
sustrage dela urmărirea ce o face credi31235 — Codul civil adnotat = VIII

Art, 1167

RESCIZIUNE

această

executare

nu

aduce

con-

lirmarea
obligaţiei atinsă
de
nulitate.
(Toullier,
VIII,
No.
512;
Demolombe,
XXIX, No. 777; Larombitre, Obligations,
Art. 15338, No. 41: Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 357, p. 269; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4533; Suppl, Obligations, No. 1861;
Laurent,
XVIIl. No. 622; Alexandresco,
VII, p. 59).
13. Această
soluțiune
are loc,
chiar

dacă

debitorul

nu a

făcut

nicio

prote-

stare, dacă se constată că executarea obligaţiei s'a făcut prin constrângere. (Demolombe,
XXIX, No. 777; Dalloz. Rep.
Suppl.. Obligations, No. 1864).
14. Executarea nu poate aduce confirmarea, dacă ea însăşi este atinsă de un
viciu,

7. O femeie măritată poate valabil confirma, prin testament, o obligaţie ante-

ar

torul,

SAU

cum

violenţa:
1538, No.
$ 557, p.
No. 4534;
xandresco,

sunt

incapacitatea,

eroarea

sau

(Larombitre, Obligations,
Ari.
41; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
269: Dalloz, Râp., Obligations,
Laurent, XVIII, No. 622; AleVII, p. 59).
!

15, Pentruca

să opereze

confirmarea

tacită, nu este necesară prezența părții
adverse, care a luat parte la acul atins
de iulitate. (Demolombe, XXIX, No. 768;
Larombi&re, Obligations, Art. 1358, No. 4:
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4535; Suppl.
Obligations, No. '1869).

16. In

cazul

unei

ratificări

tacite,

nu

este necesar ca actul de confirmare să
cuprindă
mențiunile
prevăzute
de art,
1558 $ 1 c. civ. fr. (1190 e. civ. rom), ci
este deajuns dacă se dovedeşie existenţa
condițiunilor cerute de
paragraful
acestui articol, prin orice mijloe de probă
admis de lege. (Larombi&re, Obligations,

Art.

tions,

1538,

No.

No.

4520,

39;

Dalloz,

4529;

Rep,

Obliga-

Alexandresco,

I,

p. 60).

17. Astfel, se poate dovedi din faptele
de executare, existența
acestor
condiţiuni. (Larombiere, Obligations, Art. 1538,
No. 59;
Dalloz, Râp., Obligations,
No.
4529).

18. Sarcina dovezii că executarea
sa
făcut în cunoştinţa viciului ce trebueşte
confirmat, nu aparţine, după o părere,
creditorului, ci debitorul
va
trebui
să
facă dovada că nu cunoşiea acest viciu.
(Merlin, Questions de droit, Ratification,
$ 5, No. 5; Rolland de .Villargue€s, Repertoire, Ratification, No. 58; Toullier, VIII,

No.

4531),

519;

Dalloz.

Râp.,

Obligations,

No.

-

19. După altă părere, creditorul va trehui să facă dovada că executarea sa făcut
în cunoştinţa viciului de care era atinsă
obligaţia.
(Demolombe,
XXIX,
No. 773;
Larombiere,
Obligations, Art. 1338, No,
57; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, text şi
nota 22, p. 267: Marcad6, Art. 1558, No. 4;
No.
Obligations,
Suppl.,
Rp.
Dalloz,
1858; Laurent, XVIII, No. 651; Hue, VIII,
No. 275; Alexandresco, VII, p. 61).
20. După
această a doua părere, se
face o distincțiune între eroarea de drept
şi eroarea de fapt. Astfel se decide, că
proba este în sarcina debitorului când
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1

Art.

1167

invoacă

DESPRE

o eroare

de

ACŢIUNEA

drept,

DE

adică

ANULAȚIUNE

atunci

când deşi recunoaşte că executarea îndeplineşte condițiunile prevăzute
de
lege
pentru ca să aibă loc confirmarea, totuşi
obiectează -că nu cunoştea „consecinţele
juridice ale viciului obligaţiei şi acțiunea
în nulitate care rezultă din acest viciu.
(Demolombe, XXIX, No. 735; Larombiăre,

Obligations,

Art.:

1358,

No.

58;

Marcads,

Art. 1558, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
Ş 357, text și nota 35, Ş 267; Dalloz Rep.
Suppl.,
Obligations,
No. 1859;
exan-

droseo. VII, p. 61; Contra: Laurent, XVIII,

No. 652).
21. Tribunalele vor aprecia în mod suveran
faptele şi documentele
din cari
rezultă că debitorul a avut cunoştinţă de
viciul de care era atinsă obligaţia şi a înțeles a-l repara. (Alexandresco, VII, p. 60,
texi

şi nota

5).

.

22. Pentru ca actele de executare voluntară să constitue o confirmare,
trebuesc să fie neechivoce şi să caracterizeze în mod neîndoios o ratificare sau
aprobare,
adică
intenţiunea
de
confirmare. (Dalloz, Rep., Obligations. No. 4536:
Suppl., Obligations, No. 1863: Alexandre.
sco, VII, p. 55).
23. Actele prin cari se manifestă numai
intenția de a executa Sbligaţia, nu pot
fi asimilitate cu o executare consumată

care

să constitue

deci o confirmare.

(De-

molombe, XXIX, No. 778; Larombiăre, Obligations, Art. 1558, No. 4;
Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, p. 2%8: Dalloz, Rep.
Obligations, No. 4536: Suppl., Obligations,
No. 1865; Laurent, XVIII, No. 634).
24. Astfel, nu poate constitui ca o executare reală şi voluntară de natură a aduce confirmarea obligaţiei atinsă de nulitate, cererea debitorului de a i se acorda
un termen pentru a face plata. (Demolombe, XXIX, No. 778; Larombiăre, Obligations, Art. 1558, No. 45; Aubry et Rau,

ed. 4-a,
No.

654).

25. De

1V, $ 557, p. 268; Laurent,
asemenea,

nu

XVIII.

constitue

o con-

firmare. oferta celui a cărui lucru a fost
vândut,
fără consiințimântul
său, de
primi o anumită sumă de bani, dacă ofertaa
pa
fost acceptată. (Laurent, XVIII, No.
20).

26. Unele

acte

deşi

sunt

îndeplinite

de

obligatul
singur, fără intervenţia
altor
persoane, pot fi considerate ca o executare voluntară de natură a duce
la confirmarea actului atins de nulitate. (La-

rombitre,
Dalloz,
1867).

Obligations,

Rep.

Suppl,

Art.

1558,

No.

Obligations,

44;

No.

27. Astfel, sunt construcţiunile şi repa-

rațiile executate cu titlu de proprietar
din care se deduce că partea a înţeles şi
să
menţie
convenţiunea
încheiată,
(Dalloz,
Rep. Suppl., Obligations, No. 1867),

„28. Actele de administraţie
nu pot
i considerate ca o confirmare însă,
tacită, dacă
nu intervin alte
împrejurări

care
atribue
_acest
caracter.
(Dalloz,
Supnl., Obligations, No. 1867).

să

le

Rep,

SAU

Codul

RESCIZIUNE

civil

29. Faptul minorului ajuns la majoritate de a primi prețul imobilului vândut
de tutorul său, constitue o confirmare ta-

cită a vânzării.

(Alexandresco,

VII, p. 58).

30. Efectele confirmării rezultând din
executarea voluniară sau din confirmarea
expresă sunt de a constitui o renunțare
la excepţiunea ce s'ar putea aduce contra
unui act atins de nulitate sau resciziune,
(Demolombe, XXIX, No. 785; Larombitre,

Obligations, Art. 1358, No. 49, 50; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, p. 269; Dalloz,
Rep... Obligations, No. 4551; Suppl. Obligations, No. 1869;
Laurent, XVIII, No.

559; Planiol, II, No. 1300; Alexandresco,
VII, p. 62).
_
31. Dispoziţiunile art. 1558 $ 5 c. cir,
Îr. (1167 $ 2 c. civ. rom.), își găsese aplicațiunea la orice excepţiune, deoarece sunt
concepute în termenii cei mai generali,
(Dalloz,
Rep.,
Suppl,
Obligations,
No.
1870: Laurent, XVIII, No. 559).

32, Cu toate acestea, nu este totdeauna

adevărat să se spună că acel care confirmă
renunţă
la
toate
mijloacele de
nulitate ce ar putea să opună actului con-

firmat.
1558, No.

-(Larombiere,
35: Dalloz,

galions, No.
55).

33.

Obligations,
Rep.. Suppl..

Art.
Obli-

1858, 1870; Laurent, XVIII, No.

Astfel, dacă un act era atins de mai

multe vicii, trebueşte de văzut dacă cel
ce confirmă
actul
avea
cunoştinţă de
toate aceste vicii, iar în cazul când nu le

cunoştea

pe

toate,

trebueşte

a se decide

că el nu a putut să confirme viciile
pe
care nu le cunoştea în momentul confir-

mării: iar în cazul când cunoştea toate
viciile, trebuește de cercetat dacă intenția sa a fost să le confirme pe toate. (Dalloz, Râp.. Suppl, Obligations, No. 18%,
1870).

34. Confirmarea produce
un
efect retroactiv şi se sue pânăîntrela părti
data ac-

tului confirmat, deoarece constitue o
re»uniare la mijloacele şi excepţiunile
care

puteau îi opuse contra unui act anulabil,
( oullier, VIII, No. 515, 514: Demolombe,
XXIX,_ No. 785: Larombitre, Obligations,
Art.
1538,

No,

29:

Aubry

et

Rau.

ed.

4-a,
IV, $ 537, p. 269: Dalloz, Rep.. Obligations
,

No.

4556:

Planiol,
p.

02),

39.

Suppl,,

II, No.

Obligations,

1556;

Confirmarea

No.

Alexandresco,

când

1869:

VII,

priveste

transmiterea proprietăţii unui
imobil, nu trebueşte transerisă, (Larombi&r
e, Obligations, Art, 1558, No. 56: Tropl
one, Transcription, No. 97, 131: Bufno
ir, Propristă
gi contrat, p. 706; Alexa
ndresco, VII, p.
36. Confirmarea nu
uce efect retroactiv fată de terţi, prod
deoarece nu le
oale
aduce
prejudicii.
(Demolombe,
XXIX,_
No. 786: Larombiă
Art, 1538, No, 51: Aubr re, Obligations,
y et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 557, p. 269; Dall
oz, Rep. Obligations, No. 4562:

Supnl., Obligations, No.
1571; Laurent, XVIII,
No. 1501; Alexandreseo,No. 657; Planiol, II,
VII, p. 63),
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Codul

civil

DESPRE

37. Creditorii

ACȚIUNEA

chirografari,

DE

după

ANULAȚIUNE

pă-:

rerea dominantă, nu sunt terţi în sensul
prevăzut de art. 1538 $ 3 c. civ. în. (1167
$ 2 c. civ. rom), aşa încât debitorul confirmând un act nul nu le aduce atingere
nici unui drept câştigat de ei, deoarece
dreptul lor de gai asupra bunurilor debitorului este numai un drept de gaj general şi nedeterminat. (Demolombe, XXIX,
No.
792; Larombiere,
Obligations,
Ari.
1538, No. 55; Marcad6, Art. 1358, No. 5:
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
511 bis, IV: Dalloz, Râp., Obligations, No.

4565;

Suppl.,

Obligations,

No.

1875;

Lau-

rent, XVIII, No. 659: Contra: Duranton,
XIX, No. 346).
38. Terţii de cari vorbeşte art. 1538 8.5
c. civ. îr. (1167 $ 2 c. civ. rom.), sunt aceeaşi terţi de cari vorbeşte art. 1528 c, civ.
fr. (4452 ce. civ. rom.), în privinta datei
certe. (Demolombe, XXIX, No. 787, 788:
Larombiere, Obligations., Art. 1538,
No.
55; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No,
1872; Alexandresco, VIL, p. 65). .
39, Acel care a dobândit un imobil dela
un major, va fi preferit aceluia care a dobândit acelaşi imobil dela acelaşi vânzător, când era minor, însă a cărui contract
a fost confirmat după ce deia vânduse
imobilul
la
maioritate.
(Demolomhbe,
XXIX,
No. 795, 794; Larombiere,
Obligalions, Art. 1538, No. 58: Marcad6, Art,
1358, No. 5: Mourlon, II, No. 1594; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 337. p. 270: Demante
et Colmet de Santerre, V. No. 511 bis, I:
Laurent,
XVIII, No. 657: Alexandresco,
VII, p. 65, 64).
40. Potrivit dispozitiunilor art. 1540 c.
civ. fr. (1167 $ 3 c. civ. rom.) şi prin derogare dela dispozițiunile art. 1339 c. civ.
fr. (1168 c. civ. rom.), moştenitorii sau reprezenianții donatorului pot confirma o
donațiune care este nulă în privinta formei sale. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1185; Alexandresco, VIL. p. 49.
AL. Art. 1540 c. civ. în. (4167 $5 c. civ.
rom.), face ca o donaţiune care este inexistentă pentru donator, deoarece nu
s'au îndeplinit formalitățile prevăzute de
lege, să devie după moartea sa, anulabilă,
(Demolombe. XXIX, No. 744; Deman'e et
Colmet de Santerre. V, No. 315; Marcad,
Art. 1559, No. 1, 2; Laurent, XVIII, No.
595; Planiol, Îl, No. 1296; III, No. 253%;
Alexandresco, VII, p. 50).
42. Pentru ca să fie valabilă confirmarea donaţiunii, de către moştenitorii sau
reprezentanţii donatorului, trebueşie ca

ea să se facă

după

moartea

donatorului,

căci dacă se face înainte, este nulă. constituind o stipulațiune asupra unei 'succesiuni
nedeschisă încă.
(Duranton,
XIII,
No. 291; Demolombe, XXIX, No. 745; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, nota 14, p.
265: Dalloz, R&p., Obligaiions, No. 4587;
Laurent,
XVIII, No.
59%; Alexandresco,
VII, p. 49, text şi nota 2).

43. Dispoziţiunile

(i6z

$ 5

c. civ.

art.

rom.),

1340
îşi

c. civ. fr.

găsesc

aplica-

—
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țiunea şi la donaţiunile deghizate. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 4587).
44. Prin moştenitori sau reprezentanţi
ai donatorului cari pot confirma o donațiune, se înţeleg nu numai -moştenitorii
legitimi, ci şi succesorii universali. (Dalloz, Rep., Suppl.. Obligations, No. 188%;
Alexandresco, VII, p. 49, nota 1).
45. Prin reprezentanţii donatorului cari:
pot confirma o donaţiune, se înțeleg, în
general,
toţi. succesorii,
adică
acei
cu
titlu universal sau singular,
ale căror
drepturi se deschid după decesul donatorului, cum sunt, moştenitorii, legatarii
universali sau cu titlu universal, legatarii
particulari, etc. (Demolombe, XXIX, No.
746; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4588;
Suppl.,
Obligations,
No.
1886;
Laurent,
XVIII, No. 597: Alexandresco, VII, p. 49,
nota 1),
!
Ă
46. Succesorii cu titlu
particular
ai
donatorului, cum ar îi un cumpărător, un
schimbător, un donatar de bunuri prezente, pot ratifica valabil înainte de decesul autorului lor, o donaţiune, făcută fie
înainte, fie după naşterea dreptului lor,
şi care le-ar cauza un prejudiciu. (Demolombe, XXIX, No. 746; Larombisre, Obligations, Art, 1559, 1340, No. 14; Dalloz,
R&p.,
Obligations,
No.
4588;
Laurent,
XVIII, No. 597; Alexandresco, VII, p. 49,
nota 1).
47. Confirmarea expresă sau tacită a
unei donaţiuni nulă în formă, de către
moştenitorul donatorului, este supusă tuiuror condițiunilor cerute pentru validitatea confirmărilor, în general.
(Larombiere. Obligations, Art, 1559, 1340, No. 15:
Dalloz, Rep., Obligations, No. 4590; Suppl.,
Obligations, No. 1887; Laurent, XVIII, No.
594; Huc,
VIII, No. 278; Alexandresco,
VII, p. 50, 54).
48. Astfel. confirmarea unei donaţiuni
nule în formă de către moştenitorul donatorului, fie expresă, fie tacită, trebueşte să fie făcută în cunoştinta viciului ei
“de formă şi cu intențiunea de a-l repara. (Dalioz, Râp., Obligations, No. 4590).
49. Acel care invoacă confirmarea va
trebui să facă dovada că moștenitorul a
cunoscut nulitaiea de formă a donațiunii
făcută de autorul său. (Merlin, Repertoire,
Natification, No. 9; Larombitre, Obligations, Art. 1538, No. 57; Marcad6,
Art.
1538, No. 4: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 557, nota 22, p. 267; Dalloz, Rep., Obligations, No. 45%; Contra: Toullier, VIII,
No. 519).
50. Pentru ca executarea voluntară să
constitue o confirmare a donațiunii tîrebueşte să existe un ansamblu de fapte.
care să nu le lase nici o îndoială în privința intențiunii de a confirma. (Dalloz,
R&p., Obligations, No. 4595; Suppl., Obligations, No. 1888).
51. Potrivit dispozițiunilor art. 1540 c.
cif. fr. (1167 $5 c. civ. rom.), confirmarea
donaţiunii de către moştenitorii donatovului, face pe moştenitori să nu mai poată
apune
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nicio

excepțiune.

Prin

urmare,

mo-

Art.

1168

ştenitorii

cepțiunile
donatorul,

DESPRE

nu

mai

ACȚIUNEA

pot opune

pe care
cum ar

nu

DE

numai

le-ar îi putut
fi excepțiunea

ANULAȚIUNE

ex-

opune
rezul-

tată din revocarea donaţiunii pentru naştere de copii, ci şi excepțiunile pe care
le-ar fi putut ei înşişi opune, cum ar fi
acele care ar rezulta din incapacitatea
de a dispune sau de a primi.
(Demolombe, XXIX, No. 747; Larombiere, Oblisations, Art. 1539, 1540, No. 16).
52. Confirmarea prin executarea
voluntară, şi deci renuntarea de a invoca
nulitatea donaţiunii
din partea moştenitorilor, trebueşte restrânsă numai la chestiunea valabilității donaţiunii şi nu poate
fi întinsă la dreptul distinct de a cere
reducerea liberalităţii până la concurenţa
cotității disponibile. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 4589; Suppl., Obligations, No.
1895; Laurent, XVIII, No. 595:
Contra:
Demolombe, XXIX, No. 747; Larombiăre,
Obligations, Art. 1359, 1540, No. 16).

53. Art. 1540 ce. civ. fr. (1167

$ 5 €, civ,

rom.), nu poate fi întins prin analogie
la alte acte solemne, deoarece constitue şi
o
derogare dela principiile generale
şi este
de strictă interpretare.
(Laurent, XVIII,
No. 596; Huc, VIII, No. 278; Alexandresco, VII, p. 51).
54. Dispoziţiunile art, 1540 c.
civ. fr,
(1167 $ 5 c. civ. rom), îşi găsesc
aplicațiunea nu numai la donațiuni,
ci şi la testamente. (Merlin, Repertoire,
Testament,
section 2, $ 5; 'Toullier, XI,
No. 73; Duranton, LX, No. 174; Mourlon,
II, No. 774;
Demolombe, XĂIX, No. 750:
Larombiere,
Obligations, Art. 1559, 1540,
No. 18: Grenier, Donation et testaments,
II, No. 355;
Demante et Colmet de Santerre,
IV, No.
140 bis, I; V, No. 515 bis. II;
Marcadă, Art.
1540, No. 4; Aubry et Ran.
$ 664, text şi nota 10, p. 95: ed. 4-a, VII,
Dalloz, R&p.,
Dispositions entre vis, No.
2547; Planiol,
IL, No. 2685; Contra: Laurent,
XIII, No.
461, 464; Alexandresco,

55. Executarea

VII, p. 54).
voluntară a testamen-

tului nul de către moştenitor,
va consțitui o confirmare, numai atunci
când se
va face dovada că moștenitorul
cunoştea
nulitatea şi a avut intenția
de ao repara.
(Dalloz, Rep. Dispositions
entre vifs, No.
2544: Suppl, Obligations,
No. 624).
56. Legatarul ya trebui, în
să facă dovada că moștenitorul principiu,
cunoştea,
în momentul executării
voluntare a testamentului, viciile de formă
pe care se
bazează acțiunea

în nulitate. (Dalloz, R&p.,
Disnositions entre vifs, No.
625).

Suppl.,

57.
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Tribunalele

Cvdul

civil

vor aprecia în mod su-

verân, după actele cauzei, care sunt faptele din care se deduce că moștenitorul
cunoştea viciile de formă ale testamentului, în momentul executării „voluntare,
(Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre
vifs, No. 626).
58. Exceptiunea rezultând din execuiarea voluntară a testamentului de către moşienitor, profită numai persoanelor față
de care s'a executat testamentul, (Dalloz,
R€p., Dispositions entre vifs, No. 2568).
59. A se vedea: art. 1190 din codul civil cu notele respective.

Jarisprudenţă,
(Continuare

dela

1924 până Ia 1927).

1. Un
testament
nul pentru vicii de
formă, poate fi confirmat prin inacţiune,
timp de zece ani, cu condiţiunea ca această confirmare să rezulte în mod neîndoelnic, iar nu din simple prezumțiuni.
(Trib.
"Tecuci,
182 din Octomvrie 1924,
Curier Jud. 19/1925).
în

2. Un

specie

poate

fi

act

un

izbit

nici

de

o nulitate

testament

confirmat

autentie

sau

absolută,
nul,

ratificat

nu

3, a)

După

moartea

donatorului,

prin

o stranie anomalie a legiuitorului, ce
reiese din textul art. 1167 al. ultim, o
donatie nulă ca formă, şi-ar putea
avea
fectul ei dacă erezii sau reprezentanţiiedonatorului ar confirma-o prin.
o executare voluntară: însă de îndată
ce ei au
executat o asemenea donație de
bună voie,

dânşii

nu

mai

pot

să

revie

asupra

_ratiicării şi să revendice imobilul
dăruit;
b) Moştenitorii sau reprezentanţii. donatorului, nu ar putea ratifica sau
executia o asemenea donaţie, nulă ca formă,

înainte de moartea donatorului, pentrucă
confirmarea care ar avea loc înainte
de

această epocă,
pact succesoral

ria

Ocol.

ar avea caracterul unui
oprit de lege. (Judecăto-

rural Câmpulung
"August 1926, Dreptul 51/1926). (Muscel), 6
„A se vedea: art. 1190 cu notele
respective. -

„Art. 1168. — Donatorul
nu poate repară, prin nici un act
confirmativ, vițiurile unei «don
aţiuni între vii; nulă în privinţa
forme
i,
ea trebue să se refacă cu
formele legiuite. (Civ.

urm.,
|

1167;

Civ. Fr,

800

1339).

Tezi fr. Art. 1339. —

urm.,

813

Le donateur ne peut r Gparer par
aucun acte conentre-vifs; nulle e n la
soit refaite en la forme
forme, il faut quelle
legale.
firmatif

les

vices

d'une

în

condițiunile art. 1167 din codul civil, nu
poate să aibă loc în privinţa lui nici prescripiia extinctivă stabilită prin art, 1900
c. civil şi nu poate servi nici de bază
prescripției achizitive prevăzută de
art,
1895 c. civil. (C. Apel Galaţi, S. I, 158 din
10 Noemvrie: 1925, Justiţia Olteniei,
6-7,
din 1926).

donation
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Codul

civil

DESPRE
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DE

ANULAȚIUNE
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(continuare),
p. 48;

Lascanov MoLDOvANU AL., Notă sub Trib. Tecuci, 182 din Oct. 1924, Curier Jud. 19/1925.
INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Acceptare 3,
Act sub semnătură privată 3.
Anulare 1—4, 7, 10, 1.

Formalităţi 1, 3, 4, 7, 10,
11
Imobile 8.
Incapacitate 11.
Inexistenţă 2.

Dar manual 9.
Donatar 5, 6.
Donaţiune 1 urm.
Donaţiune deghizată 4.
Executare
voluntară
7,

Lucruri mobile 8, 9.
Nulitate 1—4, 7, 10, 11.
Ratificare 1 urm.
Testament 10.
Vânzare 4.

Confirmare 1 urm.
Consecințe 2.

Legăt 10.

3, 9,

Doctrină.
]. Potrivit dispoziţiunilor art. 1359 e
civ. fr. (1168 c. civ. rom.), o donaţiune între
vii nulă în privința formelor, nu poate
fi confirmată de donator. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 4576; Suppl., Obligations,
No. 1877; Alexandresco, VII, p. 47).
2, Dispoziţiunile art. 1539 e. civ. în.
(1168 c, civ. rom.) formează .o consecinţă
a regulei după care convențiunile cari
sunt nule, adică inexistente, iar nu numai
anulabile, nu pot îi confirmate. (Demolombe, XXIX, No. 755; Demante et Colmet
de Santerre, V, No 312; Dalloz. Râp. Obligations, No. 4576: Suppl., Obligations,
No, 1877; Laurent, XVIII, No. 525; Planiol,
III, No. 2551; Alexandresco, VII, p. 47).
3. Dispoziţiunile
art. 1539 ce. civ. fr.
(1168 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
la toate nulităţile de formă ale donaţiunilor, cum este nulitatea unei donaţiuni
făcută prin act sub semnătură
privată
sau nulitatea pentru lipsa de acceptare.
(Dalioz, Râp.. Obligations, No. 4578, 4579;
Suppl., Obligations, No. 1878; Comp: Duranton, XIII, No. 294; Demolombe, XXIX,
No.
756: Larombiere,
Obligations,- Art.
1359, 1540, No. 1; Troplong, Donations, No.
1064; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 57,
nota 10, p. 264; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1878; Alexandresco, VII, p.
47, text şi nota 4).

4. Dispoziţiunile

ari.

1359

c.

civ.

fr.

(1163 ce. civ. rom), nu-şi găsesc aplicaţiunea la donațiunile deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros, cum ar fi sub
aparenta unui contract de vindere-cumpărare, care dacă este atins de o nulitate

de formă,

poate fi confirmat

de pretinsul

vânzător care este în realitate donator.
(Demolombe, XXIX, No. 7537 bis: Larombi&re, Obligations, Art. 1359, 1340, No.

4, Zi Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No,
1879).

5. Dispozitiunile

art.

'1359

c.

civ.

îr.

(1168 ce. civ. rom.), după o părere, nu suni
aplicabile decât donatorului, asa încât do-

natarul poate confirma expres sau tacit
donațiunea atinsă de orice viciu. (Larombi&re.

Obligations,

Art.

1539.

1340.

No.

12:

Dalloz, Râp., Obligations, No. 4585; Suppl.,
Obligations, No. 1884).
6. După altă părere, dispoziţiunile acestui articol îşi găsesc aplicațiunea şi
donatarului, care, dar nu poate, confirma
o donatiune nulă. (Demolombe, XXLĂ, No.
745).

7. O donaţiune nulă ca formă, nu poate
fi confirmată nici tacit nici expres. Astfel,
o astfel de donaţiune nu poate fi ratificată prin executarea voluntară, deoarece
dispoziţiunile art. 1538 $ 2 c. eiv. fr. (1167
$ 1 ce. civ. rom.), nu se aplică la donatiuni. (Merlin, R&pertoire, Testament, section 2, $ 5; Coin-Delisle, Art. 931, No.9;
Demolombe, XXIX, No. 739; Larombiere,
Gbligations, Art. 1339, 1540, No. 2; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 312
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 557, p.
264; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4579;
Suppl..
Obligations, No. 1880;
Laurent,
XVIII, No. 588; Alexandresco, VII, p. 48;
Șontra: Toullier, V, No. 589; VIII, No.
526).

8. Această soluţiune are loc atât pentru
donațiunile de imobile cât şi pentru cele
de lucruri mobile. (Dalloz, Râp. Suppl.
Obligations, No. 1882).
9. Executarea voluntară a unei donațiuni de lucruri mobile, nu poate constitui o confirmare a unei donaţiuni nule ca
formă; însă are valoarea unui dar manual, care nu este supus la nicio formă.
(Demolombe, XXIX, No. 740; Larombitre,
Obligations, Art. 1339, 14340, No. 5, 6; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, 8 337, nota 12, p.
264; Dalloz, Rep., Suppl.. Obligations, No.
1882; Laurent, XVIII, No. 589, 590).
10. Cu toate că o donaţiune nulă pentru vicii de formă nu poate îi confirmată
printr'ua testament, totuşi dacă testamentul este valabil, poate fi considerat ca un
legat şi în acest caz legatul îşi produce

efeciul,

iar

nu

donaţiunea.

(Demolombe,

XXIX, No. 742; Larombitre, Obligations,
Art. 1539, 1340, No. 8; Aubry et Rau, ed.
IV, $ 5537, nota 12, p. 264; Dalloz, Rep,
Suppl., Obligations, No. 1885; Alexandresco, VII, p. 48, nota 3).

1]. Dispoziţiunile

art.

1339

ec. civ.. În.

(1168 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea decât la donaţiunile nule pentru vicii
de forme, aşa încât donatorul poate confirma o donatiune nulă pentru orice viciu,
afară de. cel de formă, cum ar fi pentru
incapacitatea sa. (Duranton, XIII, No. 295,
294; Demolombe, XXIX, No. 736; Larompiere, Obligations, Art. 1359, 1540, No. 10:
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 337, nota 10,
p. 264: Dalloz, Râp,, Obligations, No. 4576;
1878; Laurent
Obligations, No.
Suppl.,
XVIII, No. 587; Huc, VIII, No. 277: Alexandresco, VII, p. 48).
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Jurisprudenţă..

OBLIGAȚIUNILOR

|

(Continuare dela 1924 până

prin

ŞI

niciun

A

Codul

PLĂȚII

act confirmativ

civi]

vitiurile unei

donaţiuni între vii care e nulă în privința
formei, ci ea trebueşte să se refacă cu

la 1927)

„formele

1. Toate donatiunile se fac prin acte
autentice, donațiunea fiind un act solemn.
"
Prin urmare, donatorul nu poate repara

legale.

(Judecătoria

Câmpulung (Muscel)
tul 51/1926).

CAPITOLUL

ocol.

6 August

rural

1926, Drep-

IX.

Despre probaţiunea obligaţiunilor şi a plăţii.

Art. 1169. — Cel ce face o propunere înain
tea: judecăţei _trebue să o dovedească 1). (Civ. 967 $ 2, 1098,
1138,
1156 $ 3,
1170, 1191, 1203,
1205,
1434 $ 1, 1435, 1475, 1584, 1899; Pr.
civ. 150; C. com. 46; Civ. Fr. 1315):
Text. fr.

Art.

1315.

—

Celui

qui r

Ă prouver.

6elame Pex&eution d'une obligation, doit la

Reciproquement, celui qui se prâtend libere
, doit justifier
le fait qui a produit extinetion de
son obligation,
Bibliografie
ALEXANDRESCO

le

paiement ou

(continuare).

D.. Observaţie sub Trib. Saint Girons
(Ari&ge)
1926, III, 109;

11 lanuarie 1920, Pand. Rom.,

ALEXIANU G., Notă sub Cas. |,
411 din 12 Martie 1924, Pand.
Rom. 1925, I, 277;
GeoRGEan N., Sfudii Juridice, vol.
I, „Mărturisire. Indivizibilitate“,
ScRIBAN TRAIAN, Notă sub Judec.
p.
ocol Herţa, 18 Mai 1925, Jur. Gen. 77;
1925, No. 1635.
INDEX
ua

ALFABETIC

Act autentic 53, 55.
Act solemn 8.
Act sub semnătură privată

53, 55,

Acţiune confesorie 32, 33,
Adevăr 6, 7.
Advocat 45,
Anulare 35, 36, 42.
Autoritate de lucru judecat 54.

Cauză 39, 40, 4.

Cercetare

locală

49, 52.

Cercetarea paternităţii 13.

Certitudine 7, 10.
Concludenţă 15, 16.
Contestare 17,

8,
se

a

Pertinenţă

Dovadă contrară 7,
Drept civil 5.
Drepturi reale 3.
Eroare 27, 36.
Expertiză 51, 52,
Fapte 3, 6, 10, 15.
————

le fait

Stingere

2, 3, 31, 33, 4,

Testament 11.
Uz 4, 24.
Uzufruct 31.
A
Veriticare de scrinte 52,

| Vicii 35.

civilă 5.

15, 16.

cu-

33-39, M.

Prezumpţiuni

jure

54.

”

juris et de

Prezumpţiuni
juris tantum 54.
Prezumpţiuni legale 52,
54.
Prezumpțiuni
simple 32,
55
Prote 1 urm.

Doctrină,

AL Regulele

prevăzute

în

capitolul YI
codiv. îr. (X e, civ. rom.)
, au o aplicaţiune
generală în materie de
probă, iar nu numai
la obligaţiuni

şi la plată.

Astfel, ele
la obligaţi
ventionale, ci la toate obligațiunile conunile rezultate din: contract, cuas
i-contract, delict, cuasi-deliet sau lege.
(Demolombe,
d
„_No. 18i; Larombiăre, Oblig
ations,
Art. 1515, No. 7: Mour
lon, II, No. 1315:
areade, Art, 1515, No. 1; Laur
ent, XIX,
No. &: Alexandresco, VII,
p. 100, nota 1).
2. Aceste regule Îşi găse
la toate modurile de stin sc aplicațiunea
gere a obligațiuse

aplică

nu

XXIX,

Obligations,

adaugă; ,, Pecipro uement,
qui a produit Lext
inction de sin oiigai celui
se
d
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numai

„„(Demolombe,

rombicre,

„_1) Art, francez 1315 Corespun
zător
ou

de paiement

Simulaţie 38.
Solidaritate 34.

Probe naturale 53,

Probe simple 53,

Plată 42, 44, 45,

vedea

:

Registre comerciale 53.
Servitute 23, 32—34.

legale 53.
mixte 48, 51.

-Y'rocedura

Prejudiciu 46.
Prescripţie 30, 33, 34,
42.
Prezumpţiune
10, 20, 21,

vântul: „Probă:.

Probe directe 48, 49,
Probe indirecte 48, 50,

Probe
Probe

Probe neartificiale 36.
Probe
necomplecte
sau
semi-pline 55,
Probe preconstituite 53,

Incapacitate 42,
Indoială 26.
Inducţiune 50.
Inţeles 6.
Interpretare 4, 27.
Ipotecă 8.
Jurământ 52.

Nulitate 35, 36, 42,

50,

Definiţie 6—9,

Dotă 8.

Propunere 10.
Recurs 27.

Lege 1, 4, 14,

Debitor 38, 39, 41, 43.

Dovadă,

Imobile 30,

Proprietate 30.

Probe complecte sau pline
55.

Lege străină 4, 25-09,

Creditor 20, 43.
Cuasi-contract 1.
Cuasi-delict 1.
Culpă 46.

Delict 1.
Dol 37.
Donaţiune

Fapte imposibile 42.
Fapte negative 22, 23,
Fapte pozitive 22,
Forţă majoră 47.
Fraudă 37.

Locaţiune 44,
Mandat 43.
Marturi 16, 32, 53.
Mărturisire 52, 3.
Materie personală 19, 20.
Materie reală 19, 21,
Modificare 3,

Contract 1.
Creare 3.

Deducţiune

Probe artificiale 53, 56,

doctrină)

qui

No.

Art.

6

se pretend

181:

1515,
be

No.
it

libere doi

La.

7:

justifier

justifie

Codul

civil

DESPRE

PROBAȚIUNEA

OBLIGAŢIUNILOR

reguli

îşi

găsesc

cfect relativ, îiiinai Tăţă de "anumite

aplicaţiu-

p..

No. î; Alexandresco,

soane.

sau

dovadă

momentul

1169).

In

fine

prin

se

tor da-existență-lo.
In acest sens, se zice

cutare piobă eşte permisă, cutare este oprită. Proba este deci după expresia lui
Domat, toi ceea ce convinge-spiritul. despre un adevăr”. (Alexandresco, VII, p.
101).

(D „Prin adevăr irebue să întelegem aci
o certitudine relativă care sar putea numi
adevăr legal (veritas juridica), penirucă
adevărul absolut, care exclude posibilitatea contrarului nu se va puiea. dovedi
_mai niciodată. Din împrejurarea că dovada nu poate să producă decât o certitudine relativă, rezultă neapărat că proba
contrară trebue să fie permisă de câte

ea

dresco.

nu

este_formal

oprită“.

(Alexan-

VII, p. 101, nota 5).

8. „Dovada

se confundă

cu

când

fapte. Astfel,

înteleg-difetitele mijloace admise sau permise de lege pentru a demonstra adevărul
faptelor alegate şi a convinse
ne judecă-

ori

per-

$

17;

749,

A-

justiţie

l-a

făcut.

(Dalloz,

fiziceşte,

Rep.

nu

pot

No. 18; Atexandresco, VII, p. 104, 105).
13. Legea opreşte dovedirea unora din

are,

probă

IV,

fi dovedite în justiţie. (Dalloz, Rep., Preuve,

VII,

se zice că proba este în sarcina reclama
(Art.

ed. 4-a,

Preuve, No. 17).
12. Faptele imposibile

în
drept, mai multe înţelesuri. Proba însemnează mai întâi certitudinea dobândită a faptelor despre care este vorba. În
acest sens, se zice că proba este făcută.
Prin probă se mai înţelege încă operațiunea care se dă sau tinde a da fudecătorului această certitudine. În acest sens
tuTui”

et Rau,

un testament, nu poate fi obligat să probeze că testatorul era sănătos la minte în

102).

probă

(Auibry

p. 155; Dalloz, Rep, Preuve, No.
lexandresco, VII, p. 105).
11. Astfel, acel ce produce în

5; Teoria probelor aparține atât dreptului civil cât şi procedurii civile. (Alexamdresco, VII, p. 100).

(6. „Cuvântul

Art. 1169

PLĂȚII

nu trebuesc dovedite
fapte natuial certe
sau_fapiele a căror_certitudine este. prezumată de lege, fie în virtutea unei Pre.
zaumpţiuni admisă faţă de toată lumea, fie
în virtutea unei prezumpţiuni care are un

nea numai la proba faptelor iar nu şi la
proba dreptului, care constitue o interpretarea a legii. Cu toate acestea ele se
aplică şi la proba dreptului în cazul când
este vorba de o lege străină sau de existenţa unui uz local. (Demolombe, XXIX,
No. 185 urm.; Larombiere,
Obligations,
Art. 1515, No. 17:;: Aubry et Rau, VIII,
$ 749, p. 152; Dalloz, Rep., Preuve, No. 2:

Suppl., Preuve,

A

spre a determina convingerea lui“. Alexandresco, VII, p. 101).
(10. Orice fapt propus în justiţie, irebueşte în principiu, să fie dovedit. Totuşi,

Mourlon, II, No. 1515; Marcad6, Ari. 1315,
No. î: Laurent, XIX, No. 81; Alexandresco, VII, p. 100, nota 1).
3, De asemenea, aceste reguli îşi găsesc aplicațiunea la toate faptele care
creează,
modifică
sau
sting
drepturile
reale. (Demolombe, XXIX, No. 181; Larombiere, Obligations, Art. 1515, No. 7;
Laurent, XIX, No. 81).

4, Aceste

ȘI

existenţa

însuşi a dreptului de câte ori faptul juridic trebue să fie constatat printr'un act

prescris ad-soleranitateri, precum este în
contrăctele solemne, de exemplu, în materie d& donâțiuni, de ipoteci, de convențiuni matrimoniale, etc.“. (Alexandresco,
VII, p. 104).

9, „A proba sau a dovedi însemnează a

cercetrea

paternităţii este o-

prită de lege. (Dalloz, Rep., Preuve, No. 19;
Alexandresco, VII, p. 104, text şi nota 3).
AR În unele cazuri, legea însăşi prevede
modul cum vor fi dovedite faptele. (Dalloz,
Rep.
Preuve, No. 19..

152 Pentru ca faptele să poată fi dovedite, trebuesc să fie pertinente sau concludente, adică să ie Se. Ratură a influenja
soluţionarea cauzei.
(Dmolombe,
„ No.

215;
Tăroiibiere,
Obligations, Art.
15315,
No. 18; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 749,
p. 154; Dalloz, Rep., Preuve, No. 57; Lau-

rent,

XIX,

No.

89;

104

105).

VU

749, nota
7 Pentru ca

Alexandresco,

VIE,

p.

16. Această regulă îşi găseşte aplicaţiungala orice fel deprobă, iar nu numai la
proba cu înartori. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
10, p. 154).
proba faptelor

să

poată

fi admisă _trebueşte ca ele să fie contestabile şi contestate de cealalţă parte. (Ale-

xapdiesco, VII, p. 104).

|

19

Din dispoziţiunile ari. 1515 c. civ.
fE (1169 c. civ. rom), rezultă că sarcina
probei incumbă acelei dintre pării care
voeşte să combată situaţiunea dobândită de
cealaltă parie. (Dalloz, Râp., Preuve, No.
20; Suppl., Preuve, No. 20; Bonnier, Trait
des preuves, No. 56; Planiol, II, No. 55;

Alexandresco,

VII, p. 106).

+19, Dispoziţiunile art. 1515 e. civ. fr.
(TI60 c. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea
atât în materie personală cât şi în materie
reală. (Dalloz, R&p., Preuve, No. 20; Suppl.,
reuve, No. 20).
20. In materie personală, partea care se
pretinde creditor, va trebui să facă dovada

convenţiunii

sau

a faptului

creanţei sale, deoarece
iune elementară de

No.

187

generator

al

există o prezumpneobligaţie. (Demo-

urm.;

Larombitre,

lombe,

XXIX,

Aubry

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 749, p. 154,

stabili adevărul unui fapt contestat de
care atârnă dreptul; este actul părţilor
care "Supun judecătorilor
elementele de

Obligations, Art. 1315, No. 5; Demante ei
Colmet de Santerre, V, No. 276 bis, III;

legate de dânsele, sau actul judecătorului care preserie însuş mijloacele proprii

155; Dalloz, Rip. Obligaiions,
Laurent, XIX,
No. 90, 91, 92).

convingere _proprii_a. justifica faptele

a-
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No.

2993;

Art.

1169

21.

“ DESPRE

În materie reală,

PROBAȚIUNEA

OBLIGAȚIUNILOR

de asemenea, par-

26.

tea care se pretinde că are un drept real
va trebui să facă dovada dreptului
său,

deoarece

pâriîtul

are 0_posesiune

pozitivă

deoarece

mai

14;

Marcadă,

Art. 1315, No. 2; Aubry
et
ed. 4-a, VIII, $ 749,
Preuve. No. 51; Suppl.: p. 158; Dalloz,
Preuve, No.
55; Laurent, VIII, No. 288;
Baudry
veau,
Des biens, No. 265, 1147 et Chau.
; Alexandresco, VII, No. 108,
109; G. Tocilescu, II,
No. 172: Contra: Taul
ier, Theorie raisonnee
du code
civil,
Rau,
Râp..

»

V, No. 641),
24.

Acel

ce invoacă

p

D. 442, 443:

Duranton

mercial, irebueşte să proun uz local sau cobeze existenţa lui.
(Demolombe, XXIX,
No.
ed. 4-a, VIII, $ 749, p. 184: Aubry et Rau,
152; Dalloz, R&.,
Suppl.,
Usages commercia
No, 11; LyonCae
: n et Renault. Trait€ ux,
cial, 1, No. 80; Alexandre de droit commersco, VII, p. 109).
+ În cazul cân
d

trebueşte aplicată o
lege sirăină, după o
păre
existenţei dispoziţiuni re, sarcina dovezii
lor acestei
legi incumbă părții care
o
XXI, No. 185; Aubry invoacă, (Demoiombe,
$ 749. p. 152; Dalloz, et Rau, ed. 4-a, VIII,
Rep., Lois, No. 520;
Suppl.. Lois, No.
44; Lyon-Caen
nault, Droiţ commer
et Recial, [, No. 80):

,

părere,

în

acest

caz,

agnet, Precis de droit

priv€,

€lEmentaire
p. 295 urm.;

No. 24;

Weiss,

de droit international
Planiol, II, No. 7).

Traitâ
priv6,

27. Eroarea ce ar comite tribu
pra interpretării unei legi străine, nalul asuo chestie de fapt care nu dă loc constitue
la casare,

deoarece vina este a părţilor
interesate că
nu au făcut dovada cuvenită,
iar nu a tribunalului.

(Alexandresco,

104)

28.

Mijlocul

cel

mai

VII, p. 102, 103,

bun

pentru dove.tificat din partea agentului sau unui cerțării respective, tradus şi vizat deconsulului
Ministeru de Externe. (Alexandresco,
VII, No,
105).
29. Existenţa şi sensul legii străin .
e se
t deduce din consultaţii ale jurisconsulților, din părerea unanimă a autori
lor, din
eciziuni străine publicate în
e juridice, etc. (Alexandresco, VII, revist
p. 105).
(30,
direa

pozitive

greu de dovedit, este lipsa
asupra unui imobil. In acestunei servituţi
părerea dominanță, proprietarul caz, după
fondului
care pretinde că imobilul
său nu e grevai
de servitute, nu trebueşte să
facă. nicio dovadă, deoarece
există Prezumpţțiunea
că
proprietatea sa este liberă,
aşa încât sarcina
ovezii servituţii va incu
mba celui care
pretinde că proprietatea
este aservită, chiar
dacă ar! fi pârît. (Dem
957: Larombicre, Obligati olombe, XII, No.
ons, Art, 1315, No.

altă

international

totdeauna

aceste fapte negative se convertesc
în
contrare. (Demolombe, XXIX, fapte
No.
192, 193; Larombitre, Obligations,
No. 16; Demante et Colmet de Art. 1315,
Santerre,
V, No. 276 bis, VII; Mourlon,
II, No. 1516;
Maread6, Art. 1515, No. 2; Bonnier,
Traite
es preuves, No. 359 urm; Aubry
et Rau,
ed. 4-a, VIII, 8 749, notele 13,
14. p.55;
Dalloz, Râp., Preuve,
No.
47;
Sup L.,
Preuve, No. 32; Laurent, XIX,
No. 95;
uc,
VII, No. 86; Huc, VII, No.
86;
218: Planiol, II, No. 9; AlexandresVIII, No.
co, VII,
p. 107; G. Tocilescu, Curs de
procedură
civilă, II, No. 177).
23. Unul din faptele negative,
foarte

Codul civil

PLĂȚII

nile acestei legi. (Des

până la proba contrarăşi €l nu are
cut nicio probă fiind suficient să negede făalegațiunea reclamantului, (Larombiere,
Obligations, Ari. 1315, No. 6: Demante
Colmet de Santerre, V, No. 276 bis, VI; etDalloz,
Râp., Preuve, No. 20, 26; Suppl.,
Preuve,
No. 25; Laurent, VI, p. 160; Huc, IV,
114; Baudry et Chauveau, Des biens, No.
No.
234 urm.; Alexandresco, VII, No.
ii, 112).
“22, In ceea ce priveşte sarcina probei,
nu există nicio deosebire între dovada
faptului pozitiv şi dovada faptului
negativ.
Faptul negativ trebueşte să fie dovedii
de
ce-l. alegă,

După

A

tri.
bunalul va trebui să aplice din
oficiu
a.
ceastă lege, străină, iar în caz
îndoială
trebueşte să : cerceteze el însuși dedispoz
iţiu-

care constitue o prezimpţiune de proprietate

acel

ŞI

inoDil,

legii străine,

In materie
când

tul său,

cum

este

de

aducerea

proprietate

a unui

reclamantul şi-a dovedit drep-

dreptul

de proprietate

nu se
pierde prin neuz, pârîtul va trebui
să combată dreptul reclamantului prin
o preseripție
achizitivă.
reuve, No. 34).
31.

In

materie

(Dalloz,

de

Rep.

Suppl.

uzufr

uci, nudul proprietar care pretinde stingerea
uzufructului,
va trebui să facă dovada faptu
lui alegat.
(Dalloz, Rep., Usufruit, No.
607).
32. In materie de servitute, acel care
pretinde dreptul de sevirtute şi
care exercită acţiunea confesorie, va trebui
să facă
dovada. (Aubr
p.

y et Rau, ed. 5-a, IL, $ 253,
|

163).

33. In cazul când proprietarul fondul
ui
dominant, nu exercită servitutea
în momentul acţiunii confesorii, el
facă dovada că dela încetareava trebui să
exercitării
dreptului nu au trecut
că dreptul de servitute nutreizeci ani, deci
sa stins, (Demolombe, XII, No. 1015;
er, 'Traite
des preuves, No. 47 bis; Bonni
Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 749, text şi nota
19, p. 157;
Dalloz, Rep., Preuve,
No.
52;
Supl.
Preuve, No. 55),
34. In cazul când proprietarul fondul
ui
dominant exercită servit
proprietarul
fondului aservit va trebuiutea,
facă dovada
stingerii servituţii prin_neuz să timp
de treizeci ani. (Demolombe,
XII, No. 1015; Bonnier, L'rait€ des preuves,
No. 47 bis; Aubry

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 749, text şi nota
19,
. 157; Dalloz, Rep.
re

»

ÎNO. 53).

Preuve, No. 52; Suppl.,

Ş3 Acel care cere
larea unui act,
trebueşte să dovedească anu
iul de care este
atins acest act, deoarece vic
re caca Sie
derate că sunt re, ulat făcuSte
o prezumpțiune” în fav te şi conştituese
produce. (Dalloz, Râp, oarea celui ce. le
“Nullite, No. 50;
Preuve, No. 34).
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Codul

civil

DESPRE PROBAȚIUNEA

OBLIGAȚIUNILOR

36; Acel care cere anularea
unui act
peniru cauză de,eroare, trebueşte s'o dove-

(49)

Art. 1169.

ȘI A PLĂȚII

Proba

directă este acea pe care ju-

decătorul o percepe prin simţurile sale proprii fără intervenţia vreunui intermediar,
cum ar fi o cercetare
la faţa locului. (A-

dească deoarece există prezumpția că acţul
a fost făcut în cunoştinţa
de cauză a părților contractante. (Dalldz, Rep., Preuve,
No._55; Suppl., Preuve, No. 51).
(Qf: Acel ce alegă dolul părții cu care a

430: Proba indirectă este acea pe care
judecătorul o percepe prin
intermediul al-

oarece

prin deductiune

contractat,
(Dalloz,

Preuve,

trebuește

să

dolul şi frauda
“Rep...

No.

51).

» Simulaţia
dr ă_de debitor,

facă

“ni

Preute,

NO,

_

dovada,

de-

SE "presupun.
58;

Supp,

unui act va trebui dovedeoarece cauza prevăzută

într'O"6bligăţiă, este considerată adevărată
până la proba contrară. (Dalloz, Râp., O-

bligatioas, No. 541, 542; Suppl., Obligations,

No. 155).

39. În cazul când nu se exprimă cauza
unei obligaţii, după părerea dominantă, în
Franţa, se prezumă existența unei
cauze
adevărate şi licite, aşa încât debitorul va
trebui să facă dovada
contrară. (Demolombe, XXIV, No. 366; Larombiăre, Obligations, Art. 1152, No. 4; Demanite et Colmet de Santerre, V, No. 48 bis; Dalloz,

R€p., Suppl., Obligations, No. 150).
„40. După altă părere, în acest caz, dacă

din natura însăşi a convenţiunii sau din
actul care o constată, nu rezultă proba
existenții unei cauze, dovada ei va irebui
să fie făcută de acel care cere executarea
obligaţiei. (Aubry et Rau,
ed.
4-a, IV,
$ 545, p. 524; Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, No. 150).
4]. În dreptul român unu există această
controversă, deoarece art. 967 $ 2 din codul
civil
român,
prevede
dispoziţiunea
că,
cauza este presupusă până la dovada contrară, care cade în sarcina debitorului.
(Alexandresco, VII, p. 111).
42, Incapacitatea
părții
contractante,

va trebui să fie dovedită

de acel care in-

voacă această cauză de nulitate. (Dalloz,
Rep., Preuve, No. 36).
43. In cazul când reclamantul creditor
a dovedit dreptul său, pârîtul va trebui să
dovedească liberaţia sa sau preseripţia. el
devenind reclamant în excepţiunea invocată. (Dalloz, R€p., Action, No. 259; Obligations, No. 2993; Preuve, No. 25; Suppl., Preuve, No. 26, 27; Alexandresco, VII, p. iti.

44.

stenţa

Astfel, dacă locatorul a dovedit exicontractului

va trebui

de

locaţiune,

locatarul

să probeze că a plătit preţul lo-

caţiunii. (Alexandresco, VII, p. 110).
45. De asemenea, dacă un mandatar,

cum

deşte

ar fi de exemplu
existenţa

onorariului

va

un advocat,

mandatului,

trebui

făcută

proba

doveplăţii

de mandani.

(Alexandresco, VII, p. 110).
,
46, Cel care reclamă
repararea
unei
pagube, va trebui să dovedească greşeala
pâriîtului. (Dalloz, Rep., Preuve, No. 39),
47. Acel care alegă cazul de forţă majoră va trebui să facă dovada. (Dalloz,
hp. Preuve, No. 41).
,

Probele se împart în: probe. directe,
probe indirecte şi probe mixte. (Alexandresco; VII, p. 112).

dreseg, VII, p. 112).

tor fapte anterioare pe

cale de raționament,

sân ioduețiune,

(Bonnier,

Trait€ des preuves, No. 22 urm.; Larombiere, Obiigations, Art. 1516, No. 6; Alexan-

dresco,

179)

VII,

p.

115;

|; Proba mixtă

G.

Tocilescu,

II, No.

este aceea pe care ju-

darătorul o percepe atâi_ prin simţurile sale
proprii, câi şi prin intermediul unuia sau
mai mulţi experţi. (Alexandresco, VII, p.

115

-

52, Probele,
băzelor

1) Probe

pe

din

punctul

de

vedere

al

se

sprijină,

se

împart

în:

care

trase din experienţa

personală a

judecătorului, dedusă “din o cercetare locală, verificare de scripte, expertize, etc.;

2) Probe

propriu

datorită

mărturiei

turisireă “părţii,

zise,

bazațe pe credinţa

omului, dedusă

jurământ,

din măr-

depuneri... de

martori, etc.; 5) Prezumpţiile legale, care
scutesc de orice dovadă pe partea în favoarea cărei sunt admise şi prezimpţiu-

nile simple-tăzâte
Ia aprecierea judecătorilor. (Alexândresco, vii. p. îî5, 116).

53, Probele propriu zise, se subimpari
în+-4) Probe simple sau naturale, în care
mărturia omului este scutită de orice preparaţie artificială, cum sunt înărturisirea,

depunerile

martorilor, -ete.;

2)

Probe

pre-

constituite sau aivtificiale sau legale în
care mărturia omului este întovărăşită de
forme. riguros . determinate de. lege, fără
care ele nu au nicio putere, cum
sunt

actele autentice, actele sub semnătură privată, făcute” în condiţiunile prevăzute de
lege. registrele comerciale, etc. (Alexandresco, VII, p. 115, 116).
54. Prezumpţiunile legale se subîmpart
în: 1) prezumpțţiuni juris et de jure, care nu

admit, dovada contrară, cum este lucrul judecat: 2) prezumpţiuni_juris tantum, care
adriiit dovada contrară,
însă scutese. de
orice dovadă”pe acel în_lavoarea _căruia
sunt” ădiiis6;

astfel,

este

prezumpţia

solidaritate în materie comercială,
lexandreseo, VII, p. 116, 117).

de

ete. (A-

55 Probele se mai împart în: 1) Probe
căiaplecte sau pline, cum sunt acele care
rezultă dintr'un act autentic sau. dintr'un

act sub “semnătură

privată

cel t& l-a subscris; 2) Probe

recunoscut

de

necomplecte

sau SEfăi-pline cum sunt acele care rezultă
din simplele prezumpţiuni. (Demolombe,
XXIX, No. 220; Larombitre, Obligations,
Art. 1516, No. 7; Aubry et Rau, VIII,
p. 160; Alexandresco, VII, p. 117).

56.

Probele se mai împart

$ 249,

în probe ar-

tificiale şi probe neartificiale, după cum
cer sau nu ajutorul artei. (Toullier, VII,
„No. 6; Larombiăre, Obligations, Art. 1316;
No. 6; Alexandresco, VII, p. 117).
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:

Art.

1170

DESPRE

PROBAȚIUNEA

OBLIGAȚIUNILOR

Jurisprudenţă.
(Continuare
(1. Proba

îl afirmă,

dela

unui

deci,

1924

fapt

până

incumbă

celui

de

alegaţiunea pâritului care susţine că autorul

nal

nu

reclamantul.

de

admitere

1925,

Jur.

Gen.

(Jud.

oc.

Herţa,

în principiu

1925,

No.

din

Jur,

dovada

de 10 ani proprietatea terenului din proces.
(Cas. 1. 5181 din 30 Iunie 1925, Pand. Săpi.

trebuește

să

facă

de

cetățean

grec,

prezumpţia firească este că acel
născut într'o ţară este cetățean
ţări. (Trib. Ilfov, S. III, sent. din

decurge

transmis.

dela_acelaşi autor, el nu

bunul,

că acel care a

era şi €l proprietarul

ace-

lui bun, întrucât această dovanu
dă
privește decât cazul, cănd este vorba de tiluri
cari emană dela autori diferiţi, iar nu și
cazul când iitlul emană dela acelaș autor

Şi

dovada

când

nu

mai

este

necesar

a se fâce a-

ceastă dovadă. (Trib. Lecuci, 24 Noemvrie
1925, Curier Jud. 29/1926).
5. A se vedea: art. 975, nota 1; art. 4429,

că chiriaşul este străin, este proprietarul şi
aceasta în baza dispoziţiunilor art. 1169
din codul civil, după care, cel ce face o

N
(Art. 1110.— Dovada

pierdut

este obligat a face dovada

Potrivit dispoziţiunilor art. 1 din Lede prelungire a contractelor de închidin 27 Martie 1924, pentru ca un chisă beneficieze de prelungirea contracsău, se cere ca el să fie cetăţean ro-

cel care

calitatea

a

niântului,

36/1926).

mân.
Deşi

că

din care rezultă

21 Qetomvrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 580).
n) Reclamantul într'o acţiune în revetidicare, trebueşte să dovedească dreptul
său. de_proprietate în virtutea căruia _reclamă
bunul şi dovadă” posedării acestui
bun. de căire pârit:”*""
Ab))Dacă dreptul de proprietate al recla-

dreptului său asupra obiectului în litigiu;
c) În lipsă de titlu, recurentul nu poate
să dobândească prin prescripţie achizitivă

3.
gea
riere
riaş
tului

poliţieneşti

semenea
care sa
al acelei

de cumpărare;

Întimatul nu e obligat să facă

circumsceripţiei

dobândind cetăţenia română, întrucât de a-

(2; a) Intr'o acţiune în revendicare, reclamăântul trebue să dovedească identitatea
terenului_din acţiune cu cel trecut în actul
b)

civil

că el e născut în Grecia, el era dator să
dovedească înaintea instanţei de judecată

18 Mai

1653).

Codul

PLĂȚII

locuesc, totuşi deoarece în speţă, chiriașul
în apărarea sa, prezintă un certificat al

care

partaj,

a vândut o porţiune din terenul pus de
reclamant în cerere, trebue s'o dovedească
el,

A

propunere înaintea judecății trebue s'o dovedească, precum şi în baza unei prezumpțiuni fireşti generală pentru locuitorii unei
țări, că ei sunt cetăţenii acelei ţări în care

la 1927)

într'o acțiune

ŞI

nota

5.

se poate face prin înscrisuri

, prin marturi, “prin Bresumpţiuni, prin mărturisirea uneia
din părți şi prinjuxământ- (Civ, 1169, 1171 urm,, 1191 urm., 1199 urm.,
1204 urm,
1207 urm.; Pr. civ. 185., 222 urm., 227 urm., 237
urm.; C.com.

46, 47, 49 urm.; Civ. Fr. 1316.)
Text fr.

Art.

1316.

—

Les

rgles

preuve testimoniale, les presomptions,
pliquâes dans les sections suivantes.

Bibliografie
ALEXANDRESCO

qui

laveu

concernent la preuve littârale, la de la partie et le serment sont ex-

(continuare),

D., Observaţie sub Trib. Tarascon (Bouches

du Rh6ne) 9 Ian. 1920, Pand.
Fiirri D.
din 25 Febr. , 1925, , Pand. , R
. 192 5, Î, 145;5
RaeapoRr M., Noră sub Cas. fr. 2 Dec.
1924, Jur. Gen. 1926, No. 81 .
”
Rom,

1926, III, 69;
[., , Notă sub Cas. „TI,1, 467

INDEX ALFABETIC
ta doctrină)
i
Apel 18,

Apreciere

suverană

7, 9,

Cercetare locală 13.

Comercială

'materie

Contradictor 14, 15,

412

Cunoştinţă personală 3,4,
1, 12, 13.
Curte de Casaţie 8.
Dovadă 1 urm,
Enumerare limitativă 1,2.

Expertiză 13.
Fraudă ă 7,
Instrucție penală 16,
Legea timpului 6,
Marturi 15, 16, 17.
Notorietate 3,4,5,
Pertinenţă 7.
Prezumpţiuni 15.
Probă 1 urm.

Recurs

Violenţă

8.

7,

(1
17.

Proba

poate
face
de lege, iar

sau

Doctrină,
dovada judiciară

decât în modurile
părţile nu pot crea

nu

se

prevăzute
alte probe

decât cele prevăzute de legiuitor.
(Alexandresco, VII, p. 121 text şi nota
2. Legiuitorul e enumerat în 2).
mod limi-

iativ, probele care pot servi
în
terminând cazurile: şi condiţiunijustiţie, dele pentru

fiecare
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din

ele, peniru

a înlătura

arbitra-

Codul
zl

civil

DESPRE

judecătorului.

1).

(Alexandresco,

TITLUL

VII,

p.

aceea că el este notoriu,

deoarece notorie-

tatea nu constitue o prezumpțiune legală.
(Demolombe, XXIX, No. 205; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 749, text şi nota 9,
p. 154;

Dalloz,

Râp.,

Preuve,

No.

nota

Preuve,

7;

No.

Alexandresco,

17;

Supl.

VII,

p.

122,

2).

4, Această regulă are loc şi în materie
comercială. (Mass, Droit commercial, IV,
No, 2366).

(Dă Prin

1994

Laurent, XIX,
Alexandresco,

i

:3i Tribunalele nu pot, în principiu, pentru admiterea unui fapt, să se bazeze pe

c.

excepțiune,

civ.

fr.

(585

legea

şi

în art. 44

1542

c. civ.

şi

rom),

enumeră cazurile în care tribunalele pentru

12. Această

câştigat

căţii.

(Dalloz;

faptele supuse jude-

Rep,

Preuve, No.

58; Suppl.,

Preuve, No. 55; Alexandresco, VII, p. 125).
Be Curtea de casaţie poate cenzura hotărirea

tribunalelor

în

cazul

când

dovada

este admisă sau respinsă pentru_motive.de
drept. (Aubry et Rau, ed. 4-ă, VIII, $ 740,
p7154; Dalloz, R6p., Suppl., Preuve, No. 56).
9; După
este vorba

administrarea probei şi dacă nu
de o probă legală obligatorie,

tribunalul” poate decidg” “6d
în
“suveran
dacă faptul a fost sau nu complect dovedit.
(Dalloz, Râp., Preiv&N5
62; 65; Suppl.,
Preuve, No.
nota. 1).

57;

Alexandresco,

VII,

p.

122,

10; Tribunalele nu pot hotărî decât după -

dovezile

admise

de

lege

pentru cauza

199

urm.:;

Larombiere,

Obligations,

petiența

cătorilor.

și cunoştinţele personale

ale jude-

dobândite afară de şedinţă.

(De-

molombe, XXIX, No. 199 um.; Larombiăre,
Obligations, Art. 1516, No.
9;
Bonnier,
Trait€ des preuves, No. 101; Dalloz, R&p.,
Preuve, No. 66; Suppl., Preuve, No. 58;
$ 1. Despre

Art.

1171. — Actul

autentic

tribunalelor

civile,

tre-

XXIX, No. 205; La-

rombitre,

Art.

Obligations,

et Rau, ed. 4-a, VIII,

161; Dalloz, R€p..
Alexandresco, VII,

(32
a
zZ

In cazul

Suppl.,
p. 125).

când proba

1516, No.

9, 10;

$ 749, p. 160,

Preuve,

No.

4;

cu martori este

misibilă, tribunalele se pot baza pe preumpțiuni scoase din acte străine instanţei,

şi

aceste
âcte ăi fost produse în cauză

discutate

de părțile litigante.

(Demo-

lombe, XXIX7
No. 206: Dalloz, Rep., Suppl:
Preuve,
p. 195).

No.

42,

45,

44;

Alexandresco,

VII,

16. Tribunalele civile, după o părere, în
cazul când dovada cu martori esie admisibilă, pot scoate elemente de „convingere,
din rezultatele _urici instrucţiuni criminale,

cu rezerva admiterii dovezii contrare. (Demolofibe, XXIX, No. 206; Larombitre, Obligations, Art. 1516, No. 10; Aubry et Rau,

ed. 4-a, VIII, $ 767, p. 559; Dalloz, Rep.
- Preuve, No. 69; Suppl., Preuve, No. 46; Laureni,
XIX, No. 86).
A

După

altă părere, tribunalele civile,

nu pot să se bazeze

pe

to instanță penălă, cum

dovezile

țiuni_de-iâitori, deoarece

făcute

în-

procedura

în

_ar_fi pe depozi-

materie penală diferă de
procedura în materie civilă. (Dallsz, R€p., Chose jugâe, No.
594; Obligations, No. 4625).
(CS) Proba poate fi făcută pentru
oară în-apel. (Dalloz,
Râp., Preuve,

Suppl., Preuve, No. 50).

,
prima
No. 71;

Jurisprudenţă.
(Continuare

1. Nu

dela

1924 până

la 1927)

este îngăduit instanţei de fond de

a lua de bază, pentr constatarea unei stări
de fapt, asupra căreia nu sa dispus nici
un probatoriu, acte şi elemente pe care par-

tea” 16-a

produs

în dovedirea

altor fapte,

cerută fiind această dovadă de judecatoi
şi care, din acest punct de vedere, trebuia
examinată şi luată în consideraţiune. (Cas.
IT], 7iZ din 51 Martie
1925,
Jur. Rom.
15/1925).
2. A se vedea: art. 977, nota 9.

Secţiunea |. -- Despre

nităţile cerute de lege,

înaintea

su-

Art.

regulă își găseşte aplicaţiu-

litigante. (Demolombe,

pusă judecăți lor. (Demolombe, XXIX, No.

1516, No. 9; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 749, p. 155; Dalloz, Râp., Preuve, No. 66:
Suppl., Obligations, No. 58; Laurent, XlX,
No...85; Alexandresco, VII, p. 121).
UI. Tribunalele
nu pot hotărî după ex-

216;

cută potrivit procedurii
lEgâle, îni instanţa
. însăşişi contradictoriu faţă de ambele părţi

câtid

lența sau” frauda” îi

No.

bueşte,
îii principiu, ca proba lui să fie fă-

„6. Admisibilitatea unei probe se va aprecia după legea sub imperiul căreia a avut
loc faptul sau actul ce irebueşte stabilit, deoarece modul de dovadă ţine de fondul
dreptului şi nu constitue o formă de procedură. (Dalloz,
Rep.,
Preuve,
No.
2;
7. lribunalele vor aprecia în mod suverân, pertinenţa_şi_exacțitațea. faptelor. a
căror dovadă se propune, precum_şi_Yi0-

VIII,

(Alexandresco, VII, p. 122).
CI]4. Pentru ca un fapt să fie considerat

Aubry

Su pl Preuve, No. 51).

No. 85; Huc,
VI, p. 122).

nea nu numai în materie civilă, ci şi în
materie comercială. (Dalloz, Râp., Suppl..
Preuve, No. 40).
132 Tribunalele se pot întemeia pe cunoştinţa personală a judecătorilor numai
când fac o cercetare locală sau o expeitiză.

admiterea unui fapi se pot baza pe notorietate, însă în aceste cazuri, tribunalele vor
trebui să stabilească
această notorietate.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 749, text şi
nota a p. 154; Dalloz, Re€p., Suppl., Preuve,

0.7).

Art. 1171

AUTENTIC

înscrisuri.

titlul autentic.

este

acela

de un funcţionar
— 219—

ce

s'a făcut cu solem-

public, care are drept de

Art.

DESPRE

1171

Codul civil

AUTENTIC

TITLUL

a tuncționă în locul unde actul s'a făcut. (Civ. 813, 860 urm., 1170,
1172 urm., 1228, 1772; C. com. 46, 88, 222, 216; Leg. autent.
act. 1) 90 urm.; Reg. consular (20 lun. 1880); Leg. credit. agric. (2
lun. 1892), 37, 38; Leg. tocmel. agric. 4 urm.; L. jud. oc. 44, 45; L.
Timbr. 17 $1, 18 $ 15, 20 $ 12; Lege relativă la administrarea patrimoniului sătenilor mobilizați (Mon. of. 221/916), Art. 2; Lege relativă
la autentificarea actelor mobilizaților (Mon. of. 221/916); Lege autorizând luarea de măsuri în vederea stării de război, cu privire la
familia şi la averea celor mobilizați. (Mon. of. 221/916), Art. 16;
Lege pentru Organizarea şi Unificarea Corpului de Advocaţi (Mon.
of. 251/923), Art. 37. 38; Lege p. reorganizarea Ministerului afacerilor străine; Civ. Fr. 1317).
Text. fr. Art. 1317. —

acte

authentique est celui

qui a 6t6 rețu par
le lieu ot l'acte a 6t6 redigt,

offieiers publies ayant le droit d'instrumenter dans

et avee les solennitâs requises.

-

Bibliografie

(continuare).

ConNsrAnNTINESCU JAc. N., Despre ipoteci, p. 237 urm;
MoLDOVANU-LASCAROF
INDEX

Ar.,

Noţă

sub

Trib.

Tecuci

Curier Jud. 19/1925.

182/1924,

ALFABETIC

Doctrină,

(la doctrină)
Acte 1, 2.
Acte administrative 14, 30.
Acte autentice Î urm.
Acte de stare civilă 30.
Acte extra judiciare 14,
26
Acte juridice 14.
Actele jurisdicţiunii contencioase 29, 34.
Actele jurisdicţiunei grațioase
29.
Acte legislative 13, 29.
Acte notariale 15.
Acte originale 19.
Acte primordiale 19.
Acte private 11, 16—18.
Acte publice 14, 14, 18.
Acte recognitive 19,
Acte scrise 7, 8, 10.
Acte sub semnătură privată 9, 17.
Anulare 5, 8, 34, 40.
Competenţă 33, 39, 40, 42,
Contract

Copie 19.

verbal

cu-

11, 25,

a

Judecător 37.
Judecătorie de
Jurnale 31,
Legalizare 48,

se . vedea
„Ofiţer pu-

ocol

41.

Legea autentificări actelor

Loc 14, 25, 27, 30, 38, 42,
Magistrat
Menţiune

6, 15.
23,

Notificare

14, 34,

Notar 15.
Nume
Ofiţer

21.
public

:

6, 14, 27,28,

30, 33—36, 38--40, 42, 48
10, 28.
Probă 3, 4, 19, 47,
Prezumpţiune

Probă

literală 3, 10

Probă

preconstituită

9,9

34,
9 bis.

Registre casnice 20,
Registre comerciale 20,
Registre publice 30,
Scriere 24.
Scrisoare 20,
Semnătură 22, 23, 28.
Solemnitate 5, 6, 8,27,44,
45, 46,
Suspendare

Testament
Timp
Titlu

]. Rubrica în care se găseşte art. 1517
e. civ. fr. (1171 c. civ. rom.), legiuitorul a
intitulat-o: „Despre titlu autentic“. Prin
titlu se înţelege aci actul scris care constată obligaţiunea. Adevăratul
înţeles al
cuvântului titlu nu este însă acesta, deoarece prin acest cuvânt, se înţelege baza
obligaţiunii sau cauza dreptului, iar prin
cuvântul act, se înţelege înscrisul destinat

a constata dreptul. (Demolombe, XXIX, No.

222 urm.; Mourlon, II, No. 1520; Marcad6,

Nulitate 5, 8, 34, 40.

Răboaje

Deosebire 18,
Destituire 34.

Funcţionar.
cuvintele:
ic“,

Ipotecă 30.

Procedură

Credinţă 18, 28,
Detiniţie 12.

Formă

Hotărire 31.
Inexistenţă 5.
Intenţie 8.

bis, 27.

2, 4.

Dovadă, a se vedea
vântul: „Probă,
Drept de creanţă 26.
Drept real 26.
Efecte 18.
Eroare 34,
Fapt 4.

| Grefier 37.

Art. 1316, No. 2; Laurent, XIX, No. 9% urm;
Alexandresco, VII, p. 125, 124).
2. Titlul poate să existe fără act, cum
este în contractele verbale. (Alexandresco;

VAL, p. 124).
,
132 Existenţa unui drept este independentă
de

stui

proba

drept.

Astfel, când

la

constatarea

legea

ace-

prevede că

convențiunile trebuesc constatate prin înscris, aceasta nu înseamnă că înserisul constitue contractul, ci că el este numai dovada
contractului. (Dalloz, Rp. Preuve, No. îl:

Obligations, No. 5003, 4637; Suppl., Obligations, No. 1556; Alexandresco, VII, p.
4. În

34.

care serveşte

cazul

când

convenţiunea

nu este

constatată prin înscris, ea poate fi dovedită

24.

prin celelalte mijloace de probă autorizate
de lege. (Dalloz, Râp., Preuve, No. 11; 0-

25,
1, 2.

bligations,

Titlu autentic 1.

1) A se vedea legea pentru autentificare a actelor
A se vedea şi nota de sub textul Art, 863

No.

4657).

|

din 1 Sept. 1886 cu modif. din 1887 şi 1904.
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Codul

civil

DESPRE

TITLUL

5. În cazul când este vorba de o convențiune
legea

sau de un fapt a căror constatare
o supune la formalităţi solemne, va-

liditatea actului se confundă cu validitatea

convenţiunii însăşi sau a faptului juridic
pe care acesti aci are de obiect să constate
şi în acest caz, solemnitatea este substanțială aşa încât lipsa ei aduce nulitatea sau
inexistența convenţiunii. (Dalloz, Rep»
bligations, No. 5009; Laurent, XIX,
No. 9;
Alexandresco, VII, p. 124).

6. Unele

acte

nu

pot

înaintea unui ofijer
public
desemnat de lege. (Balloz.
tions, No. 3009).
.

fi

făcute

decât

sau magistrat
Rep., Obliga-

7. Convenţiunea trebueşte făcută în scris

când părțile au prevăzut că existenţa ei
este condiţionată de un act scris. (Dalloz,

Re€p.,

Obligations,

- Obligations,

No.

No.

3006,

3007;

1556).

Suppl.,

,

8. In acest caz, dacă însecrisul făcut, este

nul, pentru ca și convenţiunea
preună cu înserisul, trebueşte

să cadă îmca intenţiu-

nea părţilor să fie manifestată în mod
expres. (Dalloz, R€p., Suppl., Obligations,
No.

1356;

Laurent,

XIX,

No. 98).

9. Proba literală sau preconstituită, este

aceea care rezultă dintr'un act autentic sau
dintr'un act sub semnătură privată. (Demolombe, XXIX, No. 225; Dalloz, Rep., Obligations, No. 29%; Suppl. Obligations,

No. 1555; Alexandresco,
VII, p. 125).
preconstituită
mai
9 bis. Ca
probă

există răboajele, pe care legea pare
pue în rândul înscrisurilor. (Dailoz,
Suppl.. Obligations, No. 1353).

să le
Râp.,

10. Nu orice înscris constitue o probă
literală, ci pentru ca el să aibă această
autoritate, trebueşte să îndeplinească anumite condițiuni, căci în cazul contrar poate
forma o simplă prezumpțiune, iar proba
rezultată din acest înscris se numeşte probă
prin înscris cazual. (Demolombe, XXIX, No.
225; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 452;

Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, No. 1355).
11. În ceea ce priveşte forma lor, actele

sunt publice şi private. (Dalloz, Râp., Acte,
No. 9; Alexandresco, VII, p. 125).
12. Prin act autentic, în sens larg, se
înţelege orice act care emană dela o autoritate publică. (Alexandresco, VII, p. 124).

13. În acest înţeles, sunt acte autentice,
actele legislative. (Alexandresco,
VII, p.
124).

14. Ca acte publice se consideră: 1) actele administrative, care emană dela diferite

grade

ale puterii

administrative,

lu-

crând în sfera lor de atribuţiuni; 2) actele

juridice;
5)
actele
sunt făcute prin un

extrajudiciare,
care
ofiţer ministerial și

notificate părţilor, afară de proces; 4) actele

autentice,

civ.

rom.),

care

sunt

solemnităţile
Acte,

No.

9;

17. Orice aci poate fi făcut sub semnă-

tură. privată, afară de acele când
legea
prexede altfel. (Dalloz, Rep., Acte, No. 16).

(5 Actele publice se deosebesc de actele” private prin efectele lor şi credința
ce o fac. (Dalloz, R6p., Acte, No. 16; Obli-

gations, No. 3042).
19. Ca probă în justiţie; actul este original sau copie, primordial sau recognitiv.
(Dalloz, Rep.; Obligations, No. 2997).
20. Sunt unele înscrisuri care
pot
fi
acte, însă nu suni în mod necesar acte;
astfel, sunt: scrisorile misive, registrele
comercianților, registrele casnice, etc. (Da:loz, Râp., Obligations, No. 3002).

21. În acie

va

trebui

să

se treacă nu-

mele părţilor, conform legii asupra numelor
pe care fiecare cetăţean este autorizat să-l
i
(Dalloz,
Râp.,
Obligations,
No.
5016).

-

22, Actele vor trebui să fie semnate de
părţi, această formalitate fiind esenţială și
comună tuturor actelor. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 5017).
23. Menţiunile scrise în josul semnătu-

rilor şi care nu sunt aprobate de părti,
se consideră ca nescrise. (Dalloz, R6p., Obligations, No. 3019).
24, Aciele nu trebuesc neapărat scrise
de cei ce le semnează, afară de testamentele

olografe.

(Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No.

5018).

f 5

piil

Forma

actelor este guvernată de tim-

şi locul unde

au

fost făcute.

(Dalloz,

Rep.,

Obligations, No. 3022).
Art. 1517 e. civ. fr. (117Zi c. civ.
roi), se ocupă de actele destinate a constata convenţiunile, adică de actele extrajudiciare, care au de scop, de a dovedi drepturile reale și drepturile de creanţă dintre
particulari. (Demolombe, XXIX, No. 251;
Mareadă, Art. 1517, No. 1; Huc, VIII, No.

295; Alexandresco, VII, p. 125).
27. Proba preconstituită care

prezintă

cea mai mare încredere, este aceea care
rezultă din actele autentice, care potrivit
dispoziţiunilor art. 1317 c. civ. fr. (1171
c. civ. rom.), sunt făcute cu solemnitățile
cerute de lege, de funcţionari publici, cari
au dreptul să funcţioneze în locul unde actele s'au făcut. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligatțions, No. 1358).

potrivit

cerute

de lege,

28. Credinţa pe care o prezintă actele
autentice se bazează pe două supoziţiuni:

Alexandresco,

1) eă actul produs în justiţie este opera
ofițerului public, a cărui semnătură aparentă o poartă; 2) că cele constatate de

(4171 c.

de un funcţionar public, care are drepi de
a funcţiona în locul unde sa făcut actul.
(Dalloz, Râp.,
VII, p. 124)..

mai ales la actele notariale în Franţa (actele autentificate de magistrați în România). De aceste acte se ocupă art. 1517 c.
civ. fr. (1171 ce. civ. rom.). (Demolombe,:
XIX, No. 251; Marcad6, Art. 1317, No. 1;
Dalloz, Rep., Acte, No. 9; Huc, VIII, No.
225; Alexandresco, VII, p. 125).
16. Actul privat este acel act semnat .
numai de părţi şi făcut fără intervenţia
unui ofiţer publice. (Dalloz, Râp., Acte, 9).

făcute,

dispoziţiunilor. art. 1517 ce. civ. în.
cu

Art, 1171

AUTENTIC

15. Denumirea de act autentic, se aplică
—

ofiţerul

221—

public,

în

exercitarea

funcțiunii

Art,

1171

DESPRE

TITLUL

sale, sunt adevărate. (Dalloz. Râp., Suppl.,
Obligations, No. 1358).
29. Actele autentice sunt de patru feluri: 1) actele legislative; 2) actele administrative; 5) actele jurisdicţiunii contencioase; 4) actele jurisdicţiunii grațioase sau
voluntare, între care se numără şi actele

autentificate.
(Dalloz, Râp., Obligations,
No. 5029; Suppl., Obligations, No. 1359;

Alexandresco, VII, p. 134).
30. Suni acte autentice,

strative

făcute

de

actele

funcţionarii

Na
admini-

competenţi

în limitele funcţiunilor lor şi în locul unde
au drepiul să instrumenteze. Astfel, sunt:

actele consemnate

în registre publice, cum

sunt actele de stare civilă, actele trecute în
registrele de ipoteci, actele trecute în registrele de timbru, etc. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 5055, 5059, 5040; Suppl., Obli-

gations,

No.

1560;

Alexandresco,

VII,

p.

124),

9
Suni acte ăutentice
dicţiunii contencioase, cum

procesele-verbale

de

şi actele jurissunt: hotărîrile,

audienţă,

actele

de

procedură, etc. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 5042, 5045, 5044;
Jugemenis,
No. 58

urm., 525, 852; Suppl., Obligations, No.
1562; Alexandresco, VII, p. 124).
32. In dreptul nostru, materia autenti-

ficării

acielor

este

reglementată

prin

legea

1 luanuarie

1887.

autentificării actelor din 1 Septemvrie 1886,
modificată

prin legea din

(Alexandresco,

VII,

p.

195).

33, Potrivit dispoziţiunilor art. 1317 e.
civ. fr. (1171 e. civ. rom), pentru ca un
act să fie autentic, se cere ca el să îndeplinească următoarele condițiuni: 1) ca ac-

tul să fi fost făcut de un funcţionar public;
2) ca funcţionarul public să fi avut atribujiunea

de

a

funcţionarul

face

public

asemenea

acte;

să fi avut

5)

dreptul

ca

să

Codul

AUTENTIC

4-a. VIII. $ 755, text şi nota 5, _p.
20;
Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 1566;
Laurent, XIX, No.
107;
Comp.:
Alexan.dresco, VII, p. 127).
36. Dacă actul a fost făcut de un îunc-

Honar care nu avea calitatea să-l facă, el
nu este autentic. (Alexandresco, VII, p. 195,

nota

2).

In dreptul nostru, autentificarea actelor se face de un singur judecător, asistat
de grefier, care va contrasemna..proceşul(Dal ” de, auteniilicate atât
pe
minută

coficept)

cât

actuluu.
nota

şi pe ambele

(AlexandrEttv

2).

Art. 1517, No. 5; Dalloz, Rep. Obligations,
Ho) 5064, 5071; Suppl.. Obligatioss, No,
567).

39. Un act făcut de un ofiţer public, în

afară de atribuţiunile sale, nu constitue un

act autentic şi nu are deci nicio valoare de
probă legală. (Demolombe, XXIX, No. 259;

Larombicre,

Obligations,

Art. 1517, No. 9,
ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 200;
Dalloz, Rep.. Obligations, No. 5084; Suppl.,
Opisations, No. î367; Laurent, XIX, No.

Aubry

et Rau,

40. Nulitatea unui act rezultată din incompetenţa ofițerului pubic,-care a instrumentat este absolută, nu poate fi acoperită
şi poate fi invocată chiar de părţile contractante care au semnat actul, (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 5069).
41. In dreptul nostru, pe lângă tribu-

să

34.

tea

Prima

unui

act

condiţiune
autentic,

p.

125,

pentru
este

149).

valabilita-

ca el să fi fost

tăcut de un funcţionar public. Dacă

func-

ționarul public, care a primit actul,
era
eja suspendat sau destituit, actul autentic

primit

de

el

este valabil,

dacă

s'a

înaintea notificării suspendării sau făcut
desti.
tuirii. Dacă însă sa
făcut după această
notificare, actul autentic nu este
valabil,

chiar dacă

sar

pretinde

că

a fost

eroare

comună. (Demolombe, XXIX, No. 234;
Bonnier, Trait€ des preuves, No. 472; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 199; Dailoz,

Rep., Obligations, No. 3058, 5061;
Obligations, No. 1565, 1564; Laurent, Suppl,,
XIX,
No. 108).
33, Absența în persoana unui funcţionar
publice a condiţiunilor de capacitate
cerute

pentru numirea în funcțiunile
ce
încredinţat, nu ridică actelor făcute i S'au
de el
caracterul de autenticitate. (Bonnier,
Traite
des preuves, No. 471; Larombiere,
Obligations, Art.

1517, No. z; Aubry

et Rau,

ed.

text şi

avea atribuţiunea de a face asemenea acte.
şi actul să fi fost făcut în această calitate
a funcţionarului, (Larombitre, Obligations,

5058;

VII,

9. 127,

el să fie făcut de un funcţionar public care

şi judecătoriile

Alexandresco,

exemplare
ale

VII

38. A doua condijiune pentru ca un
act
să aibă valoarea unui act autentic, este
ca

instrumenteze în momentul facerii actului
și în locul unde actul a fost făcut; 4) ca

actul să cuprindă toate formalităţile cerute
de lege. (Dalloz, Râp.; Obligations, No.

civil

nale, au

competenţa

de a autentifica acte

de

ocoale.

(A lexandresco,

Lp. 157 urm.).
42, A treia condiţiune pentru
aibă

valoarea

unui

act

ca un act

autentic,

este

ca funcţionarul
să instrumenteze
locul unde actul
Obligations, No.

publie să fi avut dreptul
în momentul actului şi în
a fost făcut. (Dalloz, Rep.
5070; Suppl., Obligations,

43. Un ofiţer
să instrumenteze
el a instrumentat
ţia sa; 2) când
tere care intra

public nu este competent
în două cazuri: 1) când
în afară de circumscripa instrumentat într'o maîn atribuţiunile altui ofi-

No.

1368).

ter

publice.

Larombitre,

(Demolombe,

XXIX,

No.

258;

Obligations, Art, 1517, No. 10;
Bonnier, Trait6 des preuves, No.
473: Au.
bry et Rau, ed.
4-a,

VIII,

$

755,

p. 200;

Dalloz, Râp., Obligations, No. 3070; Suppl
No. 1568; Laurent, XIX,
0.
a
KIA; A patra condiţiune pentru ca un act
să
ă valoarea
Obligations,

actul

cerute

No,

de

3072),

45.

— 992 —.

să

fie

unui

făcut cu

lege.

(Dalloz,

Solemnitatea

act autentic, .este ca

toate

Rep.,

actelor

solemnităţile

Obligations,

autentice

va-

Codul

civil

DESPRE

TITLUL

riază după diferitele specii de acte. (Dailoz,

Rep.,

46.

Suppl.,

Obligations,

Aceste

solemnităţi,

No.

în

Ocol. Herţa. Jurnal
Jur. Gen. 1925, No.

1369).

general,

4. In

sunt

de două îeluri: unele, a căror lipsă fac ca

actul să nu aibă valoarea de act autentic,
iar aliele a căror lipsă nu face ca actul să
piardă valoarea de act autentic, însă aduce
numai pedeapsa amendei. (Dalloz, Rep.
Suppi, Obligations, No. 1369).
47
Acel care pretinde că, actul nu este
autentic din diferite cauze, trebueşte să
facă dovada alegațiunii sale. (Alexandre- :

sco,

VII, p. 125, nota 2).

lor.

(Alexandresco,

„-

p.

145

că actul

a

fost fcetit în

18 Iunie

1. În cazul când,

că termenii legii au fost satisfă-

autentifica

din

1925,

Curier

Jud.

ca în speţă,

identita-

tea părţii la autentificarea unui act de donație, sa: stabilit pe baza unui certificati
de împroprietărire, iar nu în conformitate

cu disp. art. 15 din legea pentru autentifi-

cuți — aceasta fiind prescrisă sub sancțiunea nulităţii actului autentificat. (Trib. 'Tecuci 182—924, Curier Jud. 19/1925),

:3,) Actul

cu-

vinte sacramenitale, omisiunea de a irece
în mod solemn un cuvânt cerut de lege.
nu poate atrage nulitatea acelifi act şi deci
judecătorul la autenificare nu este obligat
a întrebuința chiar cuvintele legii, putându-se servi şi de expresiuni sinonime sau
echivalente, suficient fiind ca din omisiunea expresiunii legale să nu rezulte îndoială asupra voinţii părţii de a fac declaraţiunea cerută de lege. (Judecătoria ocol

S. 1, 277

auzul tuturor. (Trib. Gorj, 189 din 12 Aprilie 1924, Paud. Rom. 1925, III, 151, Justiția Olteniei 9-10/4925). 2. Deşi legea nu 'cere te-meni sacramen.tali pentru identificarea persoanei care a
redactat un aci autentic, însă ea trebue să
rezulte neapărat din fraze echipolente sau

sinonime

neexistând

19935,

- 2011926),
6. Imprejurarea că una din părţile cari
fac un act autentic, nu ştie carte, nu poate
ridica celeilalte dreptul de a redacta
și
serie actul. Aceasta reiese din dispoziţiuniie
coroborate ale art. 9, 16 şi 18 legea autent.
actelor, în spiritul cărora, prezența unei
terţe persoane ca scriitor sau redactor, nu
poate fi determinată decât de imposibilitatea în care se găsesc ambele părţi de a
redacta şi serie singure un act. (Jud. Broşteni-Mehedinţi, 12 August 1926, Jurispr.
Gen. 1926, No. 1622).

ID Un act autentic al cărui proces-verbal!
de autentificare nu se poate ceti, nu poate
să fie luat nici ca un început de dovadă,
nestabilindu-se că emană dela părţi, şi
nici ca un act sub
semnătură
privată,
când părţile nu ştiu carte, lipsindu-i dovada solemnităţii cu care a fost îngrădit
de lege, nestabilindu-se că a fost voinţa

şi nici

noastră

Ianuarie

trivit art. 19 din legea autentificării actelor, judegătorul delegat, poate lua consimţimântul celeilalte părţi, cu ocazia instrumentării la domiciliu. (Trib. Romanați.

urm.).

Jurisprudenţă.
„(Continuare dela 1924 până ia 1927)

părţilor,

legislaţia

din 26
1705).

mixt Băileşti-Doli, 11 Aprilie 1925, Justiția Olteniei 6-7/4926),
.
5. In caz de boală a uneia din părţi, po-

48. Nu trebueşie să se confunde legalizarea cu autentificarea, deoarece sunt două
operațiuni cu totul distincte, după cum rezultă din legea pentru autentificarea acteVII.

Art. 1172

AUTENTIC

carea actelor, instanța de fond chemată a
constata nulitatea, din acest motiv. a actului de donaţie, este în drepi potrivit art.
18 şi 10 din legea autentificării să stabilească nulitatea acestei auientificări, cerută ad solemnitatem. (Cas. I, dec. 5524 din
17 Septemvrie 1926, Jurispr.
Gen.
1926.
No. 1811).

ul_dacă

proreșul peisoanei
vera de care
suferi!_|- ear at.auală sac
numele

Când promriiele e scri greşit acolo unde

arată persoana care sa prezintat, eroarea
aceasta nu produce nulitatea, atâta timp
cât se indică numele semnatarului. (Judec.

8.

A

*

se vedea:

art. 860,

nota

1;

art.

1175,

nota 5.

„Art. 1112.— Actul care nu poate îi autentic din cauza necompetinței sau a necapacităţei funcţionarului, sau din lipsă de forme.
este valabil ca scriptură sub semnătură

părțile contractante.

privată, dacă s'a iscălit din *)

(Civ. 1171, 1176 urm.; Leg. autent. act. 22; Civ.

Fr. 1318).

Tezi. fr. Ari. 1318, — Dacte qui n'est point authentique par Lincomp6tence ou l'ineapacits de L'officier, ou par un d&faut de forme, vaut comme €eriture privâe, sil a 6t€ sign des parties.
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ALFABETIC

(la doctrină)
Act
Act

autentic 1 urm.
sub semnătură

pria
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28.
îi
Afini 14.
Anulare 1—4,6—8,10—13
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Bună credinţă 13.
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Declaraţie mincinoasă
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Obligaţie

sinalagmatică
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jurământ.
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14.

(Dalloz,

No.

nu îndeplinesc condiţiunile cerute pentru
actele autentice. (Demolombe, XXIX, No.
249; Larombitre, Art. 1518, No. 6; Mourlon, II, No. 1553; Bonnier, No. 489; Mar-
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dispoziţiunilor

art.

1518
este
trei
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nul
ca-

zuri: 1) în caz de incompetenţă a ofiţerului

Trait€ des preuves, No. 491; Maread6, Art,
1518, No. 1; Dalloz, Râp., Obligations, No.
5787; Suppl., Obligations, No. 1549; LauNo.

Alexandresco,

117;

Huc,

VII, p. 149).

VIII,

No.

227;

2. In aceste cazuri, potrivit dispozițiunilor aceluiaşi articol, actul nul ca act autentic, are valoare de act sub semnătură
privată, dacă este semnat de părţile contrac-

tante, cu toate că nu au fost observate dis-

pozițiunile art. 1325 şi 1326 c. civ. îr. (1179
şi 1180 c. civ. rom.) şi actul nu a fost da-

tat. (Demolombe, XXIX, No. 246; Larombi&re, Obligations, Art. 1518, No. 3; Mourlon, ÎI, No. 1553; Bonnier, No. 491; Maread6, Art.

gations,
1549;

1518,

No.

1; Dalloz,

No. 5787; Suppl.,

Laurent,

XIX,

No.

Rep.,

Obli-

Huc,

VIII,

Obligations,
117;

No. 227; Alexandresco, VII, p. 149).

No.

3, Dispoziţiunile art. 1518 c. civ. fr. (1172
c. civ. rom.), sunt bazate pe intenţia prezumată a părţilor contractante, deoarece
părțile au voit să încheie o convenţiune
în scris și dacă ele ar fi voit ca această
convenţiune să nu fie valabilă, dacă actul
autentic va fi nul, şi-ar fi exprimat această
intențiune în mod formal.
(Demolombe,
XĂIX, No. 244; Bonnier, Trait6 des preu-

ves, No. 489; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 280 bis; Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 1549; Laurent, XIX, No.
116).

printr'un
4. Convenţiunea
contractată
act nul za act autentic, chiar nesemnat de
părţi, este valabilă, dacă poate fi dovedită
prin celelalte mijloace de probă puse de
lege la dispoziţia părților contractante. (Demolombe,

XXIX,

No.

268;

147; Alexandresco,

însă un asemenea

și convenţiuni

(1172 c. civ. rom.), actul
autentic în următoarele

XIX,

Obliga-

Solemnitate

public, care a primit actul; 2) în caz de
incapacitate a acestui funcționar;
5) în
caz de vicii de formă. (Demolombe, XXIX,
No. 246; Larombiăre, Obligations, Art. 1518,
No. 5; Mourlon, II, No.
1535;
Bonnier,

rent,

Suppl..

6. Dispoziţiunile art. 1518 c. civ. fr. (1172

7. Dacă

„]. Poirivit

Râp.,

1550).

Solidaritate 22,

Doctrină,
civ. fr.
ca act

caz, convenţiunea ar
prin mărturisire sau

c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea la
actele pentru care autenticitatea este cerută ad solemnitatem şi care sunt nule dacă

contractante

25, 28,
Portărei 8,

Rude

Marturi 27.
Mărtunisire 5, 26.

5. Astfel, în acest
putea
fi stabilită

Părţi

Semnătură 2, 7, 12, 13,15,
16, 18—28,

Interes 15.

bligations, Art. 1518, No. 15; Dalloz, Râp.,
Suppl., Obligations, No. 1550; Alexandresco,
VII, p. 150).

tions,

Probă

Incapacitate 1, 10—13.
Incompetenţă 1,8, 9.
Inlocuire 11, 12, 13.
Iatenţie 3.

civil

Obligaţie unilaterală 21,
Ofiţer public 1, 8—15, 27,

Prefect 8.
Prezumpţiune
Primar 8.

Formă 1, 16.

Codul

AUTENTIC

Larombitre,

O-

neapărat
autentic,

pentru

care

VII, p.

act cuprinde

legea

nu

cere

forma autentică, actul nul ca act
va fi valabil ca act sub semnă-

tură privată, numai

pentru

această conven-

țiune, dacă a fost semnat de părţile contractante. (Dalloz, Rep., Obligations, No.

5784).

8. Prima cauză de nulitate a unui act
autentic, prevăzută de ari. 1518 c. civ. îr.
(1172 ce. civ. rom.), este pentru incompetenţa ofițerului public. Dacă ofiţerul public
este incompetent ratione mâteriae, de a

primi acte autentice, cum ar fi de exemplu,
un

prefect,

după

un

primar,

o părere,

nu valorează

un

portărel,

etc,

actul nul ca act autentic,

ca act sub semnătură

privată,

decât dacă va îndeplini condiţiunile prevăzute de art. 1325 şi 1526 c. civ. fr. (1179 şi
1180

ce. civ. 'rom.).

259; Bonnier,

Trait&

(Demolombe

des preuves,

XXIX,

No.

No. 492;

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 280
bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755,
text şi nota 20, p. 218; Dalloz, Rep., Obli-

gations, No.

3788;

Suppl., Oblisations,

No.

1557; Laurent, XIX, No. 123; Alexandresco,
VII, p. 151),
9. După o altă părere, dispoziţiunile art.
1518 e. civ. fr. (1172 c. civ. rom.), îşi găsese
aplicaţiunea, chiar în caz de incompetenţă,
ratione materiae a ofițerului public
care

instrumentează.

Râpertoire

No.

No.

58;

1557).

du

Dalloz,

(Rolland

notariat,

Râp.,

de

Acte

Suppl.,

Villargues,

authentique,

Obligations,

10. A doua cauză de nuliiate a unui
act autentic, prevăzută de art. 1518 c, civ.
fr. (1172 e. civ. rom.), este pentru incapaciiatea ofițerului public care a instrumeniat. Această incapacitate poate fi absolută
sau relativă. (Dalloz,
tions, No. 1554).

Rep.,

Suppl.,

Obliga-

1]. Actele autentice sunt nule şi intră
în câtegoria celor prevăzute de art. 1318 c.
civ. fr. (1172 ce. civ. rom.), când sunt primite de un ofiţer public suspendat, destituit

sau

înlocuit,

dării, destituirii
molombe, XXIX,
bligations,
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Art.

după

notificarea

suspen-

sau înlocuirii sale. (DeNo. 260; Larombiăre, O1518,

No.

4;

Demante

et

|

Codul

civil

5; Aubry

1518, No.

Art.

Marcads,

280

YV, No.

Santerre,

de

Colmet

DESPRE

TITLUL

II;

bis,

Rau,

p.

1554;

No.

13. După altă părere, în acest caz, dacă
aciul este făcut de ofițerul public, mai
mult timp după suspendarea, destituirea

e. civ.

1518

presupune

în.

buna

ce.

(1172

credință

rom),

civ.

părţilor

a

vată, chiar dacă lipsa semnăturii ar proveni din neştiința de carte. (Marcad, Art.
1318, No. 5; Dalloz, Rep., Obligations, No.

5805; Suppl., Obligations, No. 1562; Alexan-

dresco, VII, p. 149, 150).
20. Prin părţi contractante,

care,

se

cere art.
se înţeleg
ia parte
şi acele

cere condiţiunea ca ele să fie în ignoranță
despre incapacitatea ofițerului public. (De-

molombe, XXIX, No. 260; Larombitre, Obligations, Art. 1318, No. 4; Marcad6, Art.

directă

1318, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 755, p. 218; Dalloz, Rep, Suppl, Obli-

gations, No. 1554).
14. Dispoziţiunile

c.

art. 1518

civ.

în.

(1172 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
în cazul când ofiţerul public a primit un
act, în care sunt părți sau primesc beneficiul, rudele sau afinii săi în grad proibit.
(Demolombe, XXIX, No. 257; Demante et

Colmet de Santerre, V, No. 280 bis, II; DalObligations,

No.

5791;

Suppl.,

ofiţer

public,

loz,

Rep,

care
faţă

este parte interesată, nu are valoare
de el nici ca act sub semnătură pri-

Obligations, No. 1555).
15. Actul primit de

un

vată, deşi este semnat de toate părțile.
(Demolombe, XXIX, No. 258; Aubry et Rau,
ed.

4-a,

VIII,

$ 755,

p.

219;

Dalloz,

Marcade, Art. 1318, No. 5).
16. A treia cauză de nulitate a unui aci
autentic; prevăzută de ari. 1318 c. civ. În.

vicii de

formă. Dacă nulitatea actului autentic rezultă din absenţa datei sau a unei date ne-

regulate, actul are valoarea unui act sub
semnătură privată, dacă e semnat de părțile contractante. (Dalloz, R6p., Obligations,
No. 5799).

17. În cazul când dispoziţiunile art. 1518
c. civ. fr. (1172 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea şi actul nul ca act autentic, are
valoarea unui act sub semnătură privată, el
are această valoare în starea în care se

găseşte, fără să fie nevoie ca să fie îndeplinite dispoziţiunile art. 1325 şi 1326 c.

civ. fr. (1179 şi 1180 c. civ. rom). (Demolombe, XXIX, No. 245, 246; Mourlon, II,
Art.
Obligations,
No. 1535; Larombiere,
1518, No. 5: Bonnier, No. 491; Marcad,
Art. 1518, No. 1; Demante et Colmet de

Santerre,

V,

31235 — Codul

No.

280

bis,

civil adnotat —

TI;

VIII

Aubry

et

cum

după

1318 ce. civ. fr. (1172 c. civ. rom.),
părţile necesare care trebuesc să
la încheierea convenţiunii, iar nu
a căror lipsă nu are o influență

valabilităţii

asupra

contractului.

(Duranton,

XIII,

No.

73;

VIII,

text

şi nota

75;

Demolombe,

XXIX, No. 265; Larombiăre, Obligations,
Art. 1318, No. 8; Aubry et Bau, ed. 4-a,
$ 755,

Obligations,
No.

Laurent,

1565;

Dalloz,

Râp.,

No. 5806; Suppl., Obligations,
XLX,

No.

119).

2], In eazul când este vorba de o obli-

gaţie

unilaterală,

este

suficientă

5808;

Laurent,

iscălitura

celui care se obligă. (Duranton, XIII, No.
73; Demolombe, XXIX, No. 265; Larombitre,
Obligations, Art. 1518, No. 8; Bonnier, No.
490; Marcâdă, Art. 1318, No. 3; Dalloz, Rep.,
Obligations,

No.

XIX,

No.

119; Hue, VIII, No. 227; Alexandresco, VII,
p. 150, nota 2).

sunt mai mulţi obli-

29. In cazul când

Rp.

Obligations, No. 5792; Suppl., Obligations,
No. 1556; Laurent, XIX, A 125; Comp.:
Larombitre, Obligations, Art. 1318, No. 5;

(1172c. civ. rom.), este pentru

autentice nu

act

actul nul ca

19. Dacă

art.

dispoziţiunilor

aplicaţiunea

No.

XIX,

este semnat de părţile contractante, el nu
are valoarea unui act sub semnătură pri-

sau înlocuirea sa, el nu este valabil nici ca
act sub semnătură privată, chiar dacă este
contractante, deoarece
semnat de părţile

pentru

Dalloz,

149); —.

150).

126).

No.

XIX,

217;

Suppl.,_Obh-

Laurent,

1567;

1566,

p.

toate părţile contractante. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 5804, 5782; Supphu» bligaîp. 149,
tions, No. 1561; Alexandresco,

Suppl., Obligations,

No. 5789;

Laurent,

5785;

1172

18. Pentru ca actul nui ca act autentic
să aibă voloarea unui act sub semnătură
privată, trebueşte ca el să, fie semnat de

o părere, chiar dacă părțile ar cunoaşte incapacitatea ofițerului public. (Dalloz, Rep.

Obligations,

$ 755,

No.

Art,

117; Huc, VIII, No. 227; Alexandresco, VII,

după

de părţi,

VIII,

4-a,

No.

gations,

No. 1554; Laurent, XIX, No. 126).
12, In acest caz, actul nul ca act autentic este valabil ca get sub semnătură

dacă este semnat

ed.

Râp., Obligatioris,

et Rau,

ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 218; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 5789; Suppl., Obligations,

privată,

AUTENTIC

gaţi solidari, pentru ca actul nul ca act autențic să aibă valoarea unui aci sub semnătură privată, trebueşte, după o părere, ca

toţi obligaţii
unii dintre ei.
Marcad€, Art.
Dalloz, R€p.,

să fi semnat, iar nu numai
(Demolombe, XXIX, No. 266;
1318, No. 3; Bonnier, No 490;
Obligations, No. 3809; Suppl.,

Obligations, No. 1564; Laurent, XIX,
No.
121; Huc, VIII, No. 227; Alexandresco, VII,
p. 150).

tul

23. După altă părere, în acest caz, acva avea valoare faţă de. cei cari au

semnat.

135;

No.

VIII,

(Toullier,

Larom-

biăre, Obligations, Art. 1318, No. 11; Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 1564).
Dacă

94.

nul

actul

ca

de o parte

a fost semnat

act

care

nu

autentic

a făcut

o

declaraţie mincinoasă că nu poate semna,
puterea unui act
în acest caz actul va avea

sub semnătură privată.

(Alexandresco, VII,

p. 151).

25, In cazul când

teniic,

este

nul

şi

ca

actul

act

nul ca act ausub

semnătură

privată, deoarece nu a fost semnat de toate

părţile contractante, iar nu pentru un viciu
intrinsec, convenţiunea ce o cuprinde actul

este

— 225 —

valabilă

dacă

poate

fi dovedită

prin

15

Art. 1173
alt

DESPRE

mijloc.

(Larombiere,

TITLUL

Obligaiions,

Art.

1318, No. 11; Dalloz. Râp., Obligations, No.

Codul civil

AUTENTIC

28. După altă părere, actul nul ca act
autentic, are valoarea unui act sub semnă-

1565;

VII,

tură privată, chiar dacă nu poartă semnătura ofițerului public care l-a primit,

26. Astiel, în acest caz, convenţiunea
poate fi dovedită prin mărturisire, prin ju-

iante, fără să fie nevoie să fie făcut în dublu exemplar, când este vorba de un con-

5796,

5803;

Laurent,
p.

150).

Suppl.,

Obligations,

No.

XIX, Ne. 121; Alexandresco,

rământ sau prin martori, afară de cazul
când părţile au subordonat perfectarea contractului de facerea unui act scris regulat.

(Dalloz, Rep., Obligations, No.
Suppl., Obligations, No. 1565).

27. Pentru ca actul
să aibă valoarea unui

dacă

de părțile

contrac-

tract sinalagmatic.
(Larombitre,
tions, Art. 1318, No. 2).

Obliga-

aibă

cel

puţin

semnul

cum

esenţial

şi

aparent

este semnătura

ofi-

No. 492; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, III,
589,

nota

9,

p.

494;

Aubry

et

Rau,

ed.

4-a, VIII, $ 755, text şi nota 609, p. 217, 218;
Marcads,

Art.

Obligations,

1518,

No.

5;

Dalloz,

Râp,,

No. 5800: Suppl., Obligations,

No. 1560; Laurent, XIX,
dresco, VII, p. 152).

No.

118;

Alexan-

semnat

Jurisprudenţă,

nul ca act autentic
act sub semnătură

țerului public care l-a primit. (Demolombe,
XXIX, No. 262; Bonnier, Trait6 des preuves,
$

însă

3796, 3803;

(Continuare

privată, trebueşte, după o părere, ca el să

al autenticităţii,

este

1. Un

dela

1924 până la 1927)

act autentic al cărui proces-verbal

de autentificare nu se poate ceti, nu poate
să fie luat nici ca un început de dovadă.
nestabilindu-se că emană dela părţi şi nici
ca un act sub semnătură privată, când părțile nu ştiu carte, lipsindu-i dovada solemnităţii cu care a fost îngrădit de lege,

nestabilindu-se

care

a fost voinţa părţilor

și nici că actul a fosti cetit în auzul lor.
(Trib. Gorj, S. II, 198 din 12 Aprilie 1924,

Justiţia Olteniei
1925, III, 151).

9—10/1925,

Pand.

Rom.

Art. 1113.
— Actul autentic are deplină credință în privirea
oricărei persoane despre dispoziţiunile şi convenţiunilece constată.
Executarea

actului

autentic,

care

cutorie, va îi suspensă prin punerea

este

învestit cu formula exe-

în acuzaţiune, când se intentă

o acțiune criminală în contra pretinsului autor al actului. lar când

în cursul unei instanţe civile actul se atacă de fals, tribunalele pot,
după împrejurări, a suspenda provizoriu executarea actului. (Civ.
653,

973,

1171,

1174; Pr.

Civ.

135, 162 urm.,

urm.; Pr. p. 8, 60 urm.. 226,
jud. oc. 49; Civ. Fr. 1319).

450 urm.;

371,

Leg.

375;

C.

P. 123

autent. act. 20;

[.

Tezt. fr. Art. 1819. — Tacte authentique fait pleine foi de la convention
quil renferme entre les parties contractantes et leurs heritiers ou ayants cause.
N6anmoins, en cas de plaintes en faux principal, Pexâeution de acte argu€
de faux sera suspendue par la mise en aceusation; y en cas d'inseription de
faux faite incidemment les tribunaux pourront, suivant les cireonstanees, suspendre
provisoirement

l'ex&eution

de

acte.

Bibliografie

(continuare).

CoNsRANTINBTOU Jac. N.. Wofă sub C. Apel Galaţi S. I, 82 din 10 Aprilie 1924, Pand. Rom.

1925,
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1925,
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INDEX
(la

ALFABFŢIC
doctrină)

Act autentic 1 urm.

Constatări 5, 12, 13, 14.

Act sub semnătură
privată 1.
Anulare 16, 17,
Aprecieri personale 14,
Calitate 7.
Competenţă 23.

Convenţiune 2, 3, 4.
Credinţă 2, 5—11, 13,
Dată 8,
Declaraţie 10, 43,
Deosebire 2.
Dol 16, 17,

Consecințe 11.

Dovadă 12, 13, 17—20,

14.

Pand. Rom.
29 Aprilie

Dovadă contrară 12, 13,
Eroare 1£, 18.
Executare 24, 25, 27.
Executoriu 21, 22, 23,
Exigibilitate 22,

Fals 2, 5—8,
24—27.

12—14,

|

— 3226 —-

|

Rom.

Identitate 6.
Inscriere în fals

2, 5—8,

12—14, 16, 2427.

16,

Formalităţi 6.
Formulă executorie 21, 23.
Fraudă 16, 17.

Hotărtre 27.

1926, 1, 87;
1924, Pand.

Loc 6.
.
Marturi 17.
Modificare 12,
Moştenitori 2.
Nulitate 16, 41,
Ofiţer public 5, 6, 13, 14,45,
Părţi contractante 2, 3, +,

Codul

civil

DESPRE

Prezumpţiuni

17

Proces-verbal
Punctuaţie 9.
Recunoaștere
Relativitate 4.
Reprezentanţi
Semnătură 1,

5, 15,

Probă 12, 13, 11-—20,

-|
|

1.
2.
6.

TITLUL

tentic face credinţa până la înscrierea în
fals, despre fonnalităţile pe care le prevede că s'au îndeplinit, cum sunt: despre

| Simulaţie 16, 19, 20.
Sinceritate 12, 13.
Suspendare 24, 25, 27.
Terţi 2, 3, 4, 20.
Testament 15.
Verificare de scripte 1.
Violenţă 16, 18.

identitatea părţilor, despre

deosebire

tură

privată,

sau

verificare

de

(Dalloz, Râp., Obligations,
lexandresco, VII, p. 154)..

7. De

actul

plină

actul

autentic

sub

semnă-

face

deplină

credinţă, independent de orice recunoaştere
a

semnăturii

părţilor.

molombe, XXIX, No. 270; Demanie et

(De-

Col-

met de Santerre, V, No. 282 bis, II; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755, nota 50, p. 210;

Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, No. 1370;
Laurent,
p.

XIX,

No. 150;

Alexandresco,

VII,

155).

2, Textul art. 1519 c. civ. fr. corespun-

zător ari. 1175 ce. civ. rom., diferă de textul
nostru, deoarece se arată că. actul autenție face deplină credinţă despre convențiunea ce o cuprinde, între părţile contractante şi moştenitorii sau reprezentanţii lor,
iar în art. 1173 e, civ. rom., se prevede că
actul autentic are credinţa în privirea oricărei persoane. Cu toată această deosebire
de text, şi în Franţa, doctrina decide că
actul autentic face credinţa, până la îu-

scrierea

în

fals,

nu

numai

între

părţile

contractante, moştenitorii sau reprezentanții

lor, ci şi faţă de terţi. (Demolombe, XXIX,
No. 271 urm.; Mourlon, II, No. 1525; Bonnier, Trait& des preuves, No. 508; Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 282 bis, III;
Aubry

et Rau, ed. 4-a, VIII,

$ 755, nota 58,

p. 212; Dalloz, R6p., Obligations, No. 3077;
Suppl.,

Obligations,

No.

dresco,

VII, p. 152, nota

1372;

Laurent,

XIX, No. 154; Huc, VIII, No. 228; Alexan3,

2).

Actul auientic dovedeşte faţă de terți,

ca şi faţă de părţile contractante, existența
convențiunii pe care o constată. (Demo-

lombe, XXIX, No. 274; Demante
de Sanierre, V, No.

282

Trait€ des preuves, No.

et Colmet

bis, VIII;

Bonnier,

508; Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 3077; Suppl., Obligations,
No. 1572; Alexandresco,
VII, p. 134, 157).
4, Dacă faptul constaiat prin actul au-

tentic există faţă de toată lumea, însă con-

venţia

ce

o constață

are

un

efect

relativ

şi nu-şi produce efectele sale juridice decât între părţile
contractante. (Alexandresco. VII p. 157).
5. Actele autentice, valabile
ca atare,
fac credinţă, până la înscrierea în fals,

despre existenţa materială a faptelor, prevăzute de ofiţerul public, în procesul-verbal, că le-a îndeplinit el însuşt sau că sau
petrecut înaintea sa. (Demolombe, XXLX,
No. 271 urm.; Aubry ei Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 755, p. 210; Dalloz, Rp. Obligations,
No. 3081: Suppl., Obligations, No. 153;
Laurent, XIX,
VII, p. 154).

No.

155

semnăturile

lor,

despre locul unde a fost primii actul. ete.

Doctrină.
], Spre

Art, 1173

AUTENTIC

urm.; Alexandresco,
,

6. Deoarece atribuţiunile ofițerului public care primeşte un act autentic sunt de
a constata îndeplinirea formelor, actul au-

No.

509;

A-

asemenea, actul autentic face de-

credinţă,

că părţile

până

au luat

la

înscrierea

calităţile,

în fals,

care

au fost

prevăzute în act. (Demolombe, XXIX, No.
295; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755,
p. 210; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 15376).
|
8. Data actului auientic, face parie din

el şi are valoare
(Demolombe,

:

până la înscrierea în fals.

XXIX, No.

270, 276;

Demante

et Colmet de Santerre, V, No. 282 bis, V.;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 8 755, p. 210;
Dalloz, Râp., Date, No. 24; Obligations, No.
5084; Supe. Obligations, No, 1575; Laurent, XIX, No. 135, 507; Planiol, I, No. 536;
II, No. 93; Colin et Capitant, II,
Alexandresco. VII, p. 153, 174).

9. Actele

autentice

fac deplină

p. 215;

credinţă

şi în privinţa punctuaţiei afată în textul
său. (Dalioz, R&p., Obligations, No. 3083).

10. Actul auteniic face deplină credinţă

despre declaraţiile făcute de
părţi cu ocazia auientificării.
(Dalloz,
Bâp., Obligations, No. 3092; Alexandresco, Vii, p. 154).
11. Actul autentic face deplină credință
şi despre ceea ce atestă în mod indirect,
adică ceea ce este o urmare necesară şi inevitabilă. (Dalloz, Rep.,
Obligations,
No.
3085).

]2. Nu

ase valoarea până

la înscrierea

în fals şi se poate proba în contra conţinutului actului autentic, când acel care
cere aceastăă dovadă, recunoaşte că actul
astfel cum e, reproduce exact şi complect
convenţiunea, astfel cum s'a făcut înaintea
ofițerului public, însă că acest act a fost

modificat

prin

clauze

particulare

care nu

au fost declarate înaintea ofițerului publice
pentru a le putea constata. (Demolombe,
XXIX, No. 281; Larombitre, Obligations,

Art.

1519, No.

VIII,

îi; Aubry

et Rau,

$ 755, p. 215; Laurent,

XIX,

ed. 4-a,

No.

152;

Alexandresco, VII, p. 155; Contra: Dalloz,
Râp., Obligations, No. 3118; Suppl., Obli.
gations, No. 1585).
13, Sinceritatea declaraţiilor părţilor pot
fi combătute

un

prin proba

act auteniic nu

contrară,

deoarece

face credința până

la

înscriere în fals, decât pentru faptele pe
care ofițerul public le constată că sau Ri
trecut înaintea sa. (Demolombe, XXIX,
No.

279; Larombiăre, Obligations, Art. 1319,
No. 5, 9; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 8 755,
p. 211; Dalloz, Rep.. Obligations, No. 5082,

3092; Suppl., Obligaiions, No. 1573; Alexandresco, VII, p. 155).
:
,

14, Sunt
fals. numai
public,

până la înscrirea în .
valabile
constatările făcute de ofiţerul

iar nu

şi aprecierile

sale

personale

asupra unor fapte petrecute înaintea sa şi
pe “care nu avea calitatea a le constata.
(Touiltier, VIII, No. 145; Larombiere, Obliga-
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tions, Art.

gations,
1577;
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1519,

No.

3121;

Alexandresco,

15. Astfel,

nu

7; Dalloz,

Suppl.,

R€p., Obli-

Obligatins,

VII, p. 159).

face

nicio
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dovadă,

No.

dacă

judecătorul: care autentiijică un testament,
afirmă în procesul-verbal de autentificare
că testatorul avea uzul rațiunii în momen-

tul autentificării. (Rolland de Villargues,
R&pertoire, Acte autentique, No. 72; Demolombe, XVIII,
Larombiere, Art.

No. 365; XXIX, No. 280;
1319, No. 7; Bonnier, No.

507; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 648,
- text şi nota 11, p. 17; Laurent, XI, No. 118;
XIII, No.

385;

VII, p. 159).
16. Pentru

XIX,

No.

anularea

132;

unui

AUTENTIC

dată;

autentic,

entru
cauza
de eroare,
dol,
violenţă,
raudă sau simulaţie, nu este necesară calea
inscripţiei în fals, deoarece în acest caz,
se atacă însăşi convenţia, iar nu actul. (De-

molombe, XXIX, No. 279; Larombiăre, Obligations, Art: 1319, No. 9; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 214; Dalloz, R&p,
Obligations, No. 5105; Suppl., Obligations,

iar în caz de plângere

civil

în fals prin-

cipală, executarea actului autentic,
este
suspendată de drept, cu începere dela punerea
- în acuzaţi€. (Dalloz,
Râp., Obligations, No. 5160, 5161; Suppl., Obligations,

No. 1598).

|

25. Distincţiunea din art. 1519 al. 2 e.
civ. în. (1175 al. 2 c. civ. rom.), este rău
formulată, deoarece trebueşte de distins
plângerile în fals, nu după cum ele sunt
principale sau incidente, ci după cum plângerea este făcută în penal contra autorului
actului, sau în civil contra actului însăşi.

(Dalloz, Rep.. Suppl.. Obligations, No. 159;

Alexandresco,

act

Codul

-

Laurent,

XIX, Nb:

149).

26. Tribunalele pot, chiar fără înscriere
în fals prealabilă, să declare de fals un
act

autentic,

a

cărui

formă

prezintă

ca-

ractere de fals evidente pe care judecătorii
le

pot

verifica

Questions

vedere., (Merlin,

ÎInscription

Dalloz,

17. În cazul când se atacă un act autentic, pentru cauză de dol sau fraudă,
acest viciu de consimţimânt poaie fi do-

gations,

No.

No.

vedit prin martori sau prezumpţiuni. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 3105; Suppl.
Obligations, No. 4379; Laurent, XIX, No.
157).

caţiunea şi la hotărîri şi în caz de înscriere
în fals contra
unei
hotărîri,
tribunalul
poate suspenda executarea. (Dalloz, Râp.,
Jugement, No. 428).

se poate dovedi

loz,

R&p..

Suppl.,

XIX,

No.

Obligations,

155,

No.

1581,

156).

19. De asemenea, această regulă îşi găseşte aplicaţiunea și în caz de simulația

convențiunii constatată printr'un act autentic. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 31îi,

5112; Suppl., Obligations, No. 1582; Alexan-

dresco,
VII, p. 155, 156).
20. Şi această regulă îşi găseşte aplicațiunea nu numai în cazul când simulația
trebueşte dovedită de terţi, ci şi în cazul
când simulaţia se dovedeşte de părţile con-

tractante.

(Toullier, VIII, No.

122; Duran-

ton, XIII, No. 84, 85; Demolombe. XXIX,
No. 279; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755,
text și nota 509, p. 212; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5112; Suppl., Obligations, No.
1582; Alexandresco, VII, p. 156).
2]. Toate aciele autentice suni executorii de plin drept în întreaga ţară, după

ce au fost învestite cu formula executorie.
(Dalloz,

Rep.,

Obligations,

lexandresco, VII, p. 160, 161).

No.

5157;

bi&re, Obligations, Art. 1519, Nu. 21; Aubry
Rp.,

Obligations,

1400;

No.

5089;

Laurent,

Suppl..

XIX,

Obli150).

27. Dispoziţiunile art. 13519 al. 2 c. civ.
fr. (14173 al. 2 ce. civ. rom.), îşi găsesc apli-

prin

mijloacele prevăzute de lege că consimţimântul, chiar constatat printrun
act autentic, este viciat prin eroare sau violenţă.
(Bonnier, Trait6 des
preuves, No. 507; DalLaurent,

No.

faux,

ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 211;

asemenea,

XXIX,

de

et Rau,

18. De

Demolombe,

prima

Larom-

1379).

1;

la

droit,

284;

No.

$

de

A-

22, Actele autentice sunt executorii din
momentul exigibilităţii dreptului. (Alexan-

dresco, VII, p. 161).
23. Investirea se face de tribunalul care
a autentificat actul. (Alexandresco, VII, p.
101).

24. În cazul prevăzut de art. 1319 al.
2 e. civ. fr. (1175 al. 2 ce. civ. rom), executarea aciului auientic poate fi suspen-

Jurisprudenţă.
(Continuare
]. Apelantul

dela 1924 până la 1927)
a cerut

anularea

unui

act

de vânzare pe motivul lipsei consimţimân-

tului la încheierea vânzării şi peniru că
nu sa numărat preţul vânzării, motive, pe
care, spre a le dovedi, a citat pe intimaţi,
la jurămânţ.
Din cuprinsul actului de vânzare autentificat de Trib. Ilfov, cât şi din procesulverbal
de autentificarea acestui act, se
constată că sa numărat prețul vânzării,
chiar în momentul autentificării actului şi

că părţile au consimţit la vânzare.
Prin urmare, jurământul ce apelantul reclamant.

voia

să

dea

părţilor

privinţă, este vexatoriu
actului

mele

de

legale.

vânzare,

(Trib.

această

învestit

cu

toate

for-

Noemvrie

1925,

Jur.

Ilfov, S. II, c. c. sent.

civ. No. 1009 din 25
Gen. 1925, No. 1781).

2. Dacă

în

faţă de conţinutul

obligaţiunea

principală

garan-

tată prin ipotecă este constatată printr'un
act separat neautentic, în specie prin cambii

trimestriale
. neautentice

şi este contestată

în ceea ce priveşte cuantumul sau exigibilitatea ei şi dacă se constată că mai târziu, Banca creditoare a trecut creanța debitorului întiun cont curent, în asemenea
împrejurări execuţiunea nu poate fi obţi.
nută decât pe baza unei hotărîri judecătoreşti deginitivă sau dată cu execuţie provizorie, iar nu prin învestirea cu formulă exe.
cutorie a actului de garanţie ipotecară şi
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deci urmărirea trebueşte suspendată până la
lichidarea coniului curent. (C. Apel Constanţa, 66 din 25 Februarie 1925, Bul. C.

Apel, 17/1925).

3. Potrivit ari. 578 pr. civ., pentru ca
o hotărâre judecătorească să poată fi învestită cu formula executorie trebue să

conţină o datorie certă şi lichidă. Legea de

proc. civilă în ce- priveşte executările, asimilează hotărîrile judecătorşii cu actele
autentice, şi în acest caz, condițiunile cevute de lege pentru hotărîrile judecătoreşti
trebue să le îndeplinească şi un aci autentic, deci ca un act auteniic să poată

fi învestit cu formula executorie, trebue să

cuprindă o datorie certă şi lichidă.
n speţă, însă, din contractul de vânzare
reieşind că e vorba de vânzarea unei părţi
neavând

indiviziunii

timpul

coproprietarul

succesiune,

dintr'o

indivize

în

drept

un

exclusiv asupra unei porţiuni distincte din
masa

de

titlul

succesorală,

achiziție

nu-i

conferă dobânditorului de drepturi succesorale, decât nişte drepturi indivize, ori
până

la

achiziţie
mula

efectuarea

nu poate

executorie,

partajului

fie învestit

să

deci

titlul

cumpărătorul

nici

pus

în

posesiune.

No. 1458).
4. Un act autentic

nu

poate

nu

poate să

fie

de

cu for-

(Jud.

Art,

AUTENTIC

actul

că

.

din

codul

civil,

autentic

are

deplină

cre-

convențiile

ce

constată,

articolul

5. Deşi

arată

1174

1173

dință în privinţa oricărei persoane, despre
şi

dispoziţiile

valabilitate

această

tuşi

nu

poate

to-

privi

decât constatările ce stabileşte magistratul
prin propriile sale simţuri și cari au va-

este

la înscrierea în fals, cum

loare până

că părţile s'au preconstatarea faptului
zentat înaintea sa şi şi-au dat consimțimântul la actul ce se autentitică iar nu şi
declaraţiile ce părţile fac înaintea sa, cum

ar

fi primirea

preţului

unei convențiuni,

declaraţii pe cari legea nu i le impune şi
nici nu i le putea impune a le constata

dacă sunt adevărate şi dacă faptele declarate au avut

sau nu loc şi cari au valoarea

numai până la proba contrară, părţile fiind
în drept a dovedi contrarul celor declarate
de ele, bine înţeles, în conformitate cu
cerinţele dispoziţiunilor prevăzute în codul

civil la materia probelor.
Prin

urmare,

potrivit

vânzătorul

raţiuni,

conside-

acestor

a deferi :

este în drept

cumpărătorului jurământului decizoriu asupra faptului că preţul arătat în contract

ca plăiii, nu a fost plătit în realitate, mai
cu seamă că potrivit dispoziţiunilor art.

oc. Cujmir-Mehedinţi, cartea de jud. civ.
No. 954 din 19 Mai 1925, Jur. Gen. 1925,

1208 şi urm., din codul civil, jurământul
decizoriu poate fi dat în orice îel de con-

fi învestit

arătate în codul civil, între cari nu se pre-

cu formula executorie atunci când exigibilitatea sa trebue să fie constatată judecătoreşte. (Cas. Il, 528 din 10 Iunie 1925,
|,
Pand. Săpt. 5/1926. Pand. Rom. 1926,
87. Jurispr. Rom. 16/1925, Drepul 58/1925.

testaţiuni, afară bineînţeles de restricţiunile
vede şi acest caz. (Irib. Ilfov, $. [IL

“cor, 20 Noemvrie 1925, Jur.
No. 663).
6. A se vedea: art. 494, nota
nota 1.

Gen.

civ.

1926,

4; art. 795

Art. 1194. — Actul celautentic, sau cel sub semnătură privată
are tot efectul între părți despre drepturile şi obligațiunile ce constată, precum şi despre aceea ce este menţionat în act, peste obiectul principal al convenţiunei, când menţionarea are un raport
oarecare

cu acest

obiect.

Dară menţionările care au de!) obiect un fapt cu totul străin
de acela al convenţiunei, nu pot servi decât numai la un început

de dovadă. (Civ. 1171, 1176, 1191, 1197; C. com. 46; Civ. Fr. 1320).

privâ, d fait
, soit sous seing
1320, — acte, EAIsoit authentique
Text. fn. Art,
d
.
.
quen termes &noneiatifs
est exprime
qui n'y
foi entre les parties, mâme de ce
Ui5
CIA
> dU en
y
.

ES

„Pa
pourvu que Pânonciation

&tranotres
3

IN
ait un rapport direct ă la disposition, Les Enonciations

ă la disposition
p

ne + peuvent

servir

que d'un commeneement

de

Ț preuve.

2. Dacă actul cuprinde menţiuni inutile,

Doctrină,

dacă aceste clauze enunciative au un rapori

]. Potrivit art. 1520 c. civ. fr. (1174 c.
civ. rom.), dispoziţiunile acestui articol își

găsesc aplicaţiunea atât la actele sub semnătură privată, cât şi la actele autentice.
(Dalloz, Râp., Obligations. No. 3132, 3855;
Suppl., Obligations,
No. 1587; Alexandresco,
VII, p. 158).

oarecare cu obiectul principal al convențiunii, ele fac deplină credinţă în privinţa
terţilor,

cute de părți,

de dovadă

1) Cuvântul „de“ din eroare, lipseştein edițiunea oficială.

—

iar dacă

sunt

cu

totul

străine

de

convențiune, ele nu pot fi opuse terţilor,
deoarece sunt declaraţiuni unilaterale fă-

229 —

cărora le servesc

scrisă, terţii putând

ca început

să se pre-
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valeze contra lor de acest început de dovadă scrisă. (Mourlon, II, No. 1527; Huc,
VIII, No. 231; Alexandresco, VII, p. 158).
3. Astfel, pentru a lua un exemplu dat
de Pothier, cu privire la o enunţare având
raport cu dispoziţia cuprinsă în act: Dacă
mă recunosc debitorul unei rente viagere.

de atât pe an către A, am adăugat în act
clauza că venitul acestei rente a fost achi-

tat. de mine până la o anumită dată, aceasta nu este decât o simplă enuunţare, întrucât actul este destinat a constata existenţa
rentei, iar nu chitanța de plata veniturilor,
deoarece presupunem că A nu a declarat în

mea unilaterală, de plata venitului rentei,
face deplină credință despre plata venitului ca şi o chitanță, deoarece este în
legătură cu obligaţia mea şi dacă nu ar fi
fost adevărată, A ar fi observat şi Sar fi
opus ca să figureze în act. (Pothier, Obli-

gations, II, No. 736; Alexandresco, VII, p.
158, 159).
4. Un alt exemplu, dat tot de Pothier,

Art.

1175. — Actul

adevărate

convenţiuni

principală.

In

distinete

privința

a-

cestor din urmă enunţări, actul serveşte de

probă, iar nu numai de început de probă
şi ele au o existență independentă, afară
de cazul când intenţia părţilor a fost să.
le subordoneze unele altora. (Larombiăre,

6. Dacă testamentul autentic, cuprinde
dispoziţuni de altă natură, în special un
coniract sinalagmatic, cum ar fi o vânzare,
o locaţiune, o donaţiune, ere., testamentul
face credinţa despre tot cuprinsul său și

dacă au fost îndeplinite condiţiunile de
formă cerute de lege pentru valabilitatea

acestor convenţiuni. ele devin irevocabile,
când au fost consiimţite sau acceptate de

cealaltă

parte.

1320, No.

(Larombitre,

Obligations,

11; Dalloz, Râp., Obligations.

7. Enunţările din actele auientice au,
după o părere, forţă probantă numai între

ştenire dela B, un alt moștenitor a lui B
nu va putea să dovedească contra mea, numai în baza acestei enunțări, că el are o
parte de moştenire în acest imobil, cu toate
că am semnat actul de vindere-cumpărare
în care se cuprinde enunţarea, deoarece
nu aveam interes să cer ștergerea ei din
contract căci nu avea nicio legătură cu
dispoziţiunea cuprinsă în act, ci era străină

No.

stituesc

de convenţiunea

No, 51451).

din partea mea, că acest imobil îl are mo-

ÎI,

5. Nu trebueşte să se confunde enunţările de care vorbeşte art. 1520 c. civ. fn.
(1174 ce. civ. rom.), cu enunţările cari con-

Art.

privire la o enunțare străină dispoziprevăzută în act: Dacă A mi-a vânun imobil oarecare, adăugând în actul
vindere-cumpărare, fără nicio opunere

de ea. (Pothier, Obligations,
Alexandreseo, VII, p. 159).

civil

Obligations Art. 1520, No. 11; Dalloz, R6p.,
Obligations, No. 3450).

act că le-a primit. In acest caz, declaraţia

cu
ției
dut
de

Codul

AUTENTIC

737:

părţile contractante, iar nu şi faţă de terțele
persoane. (Pothier, Obligations,
No.
739; Toullier. VIII, No. 137, 171; Duvanton,
XIII, No. 98; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 282 bis, IX).
8. După altă părere, enunţările directe,
ca şi dispoziţiunile, au forță probantă nu

numai între părţile contractante, ci şi faţă
de terțele persoane. (Demolombe,
XXIX,
No. 293: Larombitre, Obligations, Art. 1320,
No. 6, 7; Bonnier, Trait€ des
preuves,

No. 509; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755
nota 65, p. 214; Dalloz, Râp., Obligations,

No. 3155; Suppl.,
Laurent, XIX, No.

secret,

Obligations,
172 urm.).

No.

1590;

care modifică un act public, nu poate

avea putere decât între părţile contractante și succesorii lor universali 1); un asemenea act nu poate avea nici un efect în contra
altor persoane. (Civ. 969, 973, 974, 975, 1173, 1176, 1182, 1229,
1230; L. Timbr. 89; Civ. Fr. 1321; Civ. Ital. 1319).

Text. fr. Art. 1921, —
Les contre-lettres, ne peuvent
quentre les parties contraetantes: elles n'ont point d'effet contre avoir leur effet
les tiers.
Text. Ital.

| Art. 1319. — Le contro-dichiarazioni fatte per privata
scriavere effeto che fra le parti contraenti ed i loro
successori

tura non

possono

a titolo

univeisale.

Bibliografie

(continuare),

CONSTANTINESCU Ac, N, Despre ipoteci,
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„ 1) În art. francez corespunz
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de legiuitorul român după art. 1319ător
din Codul/civii Italian.
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(la doctrină)
Act autentic 8, 9, 16, 2),
22, 29.
Act simulat î urm.
Act sub semnătură privată 8, 9, 13, 20, 26,
Acţiune indirectă 24, 25,

Anulare 17, 24.
Apreciere suverană 6.
Avâazi-cauză 19—-22, 24,

34, 35, 36,

Bună credinţă
Cesiune 30.

| Interogator 16.
Interpretare 6,
Ipotecă 22, 27, 28.
Jurământ 16.
Mandat 35.
Marturi 16, 21.
Mărturisire 16.
Moiificare 4, 6.
Muştenitori 22, 36.
A
Moştenitori rezervatari 37.

Nulitate 17, 21,

27, 28,

Obiect licit 10.

Părţi
31,1

Consecințe 17.
“Contra-inseris 1 urm.

16, 20,

Piată 29, 31, 3.

Contra-iînscris verbal 14,

Convenţiune

contractante
ă

Preferință 34,
Prejudiciu 23,

11, 19.

Preţ 29, 31, 3.

Crediori chirografari 19,
22, 23, 24, 25, 29, 33.

25.

Prezumpţiuni 16, 21.
Privilegiu 31.
Probă 15, 16, 19, 21.
Reprezentanţi 19—22,
34—36,
Rezervă 37.
!
Rezoluţiune 31.

Creditori ipotecari 22.
Cunoştinţă 28.
Dată certă 19, 20, 22, 26.
Declaraţii 7.
Definiţie 1.
Deosebire 7, 19.

24,

Semnătură 13,

Dovadă 15, 16, 19, 21.
Dublu exemplar 13.

Simulaţie 4 urm.
Simultaneitate 2, 3.

Formalităţi 12.

“Terţi 7, 16, 18—22, 25—31,

Faliment 21, 22.

Sindic 21.

Fraudă 16.
Început de probă scrisă 16,
Jatenţie 6,
Interes 18, 23,

37
Transeriere 32,
| Tutor 35.
Vânzare 27—29,

Aubry

et Rau,

Demolombe,

XXIX,

No.

308;

Larombitre,

Obligations, Art. 1521, No. 2: Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 283 bis, Î; Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, No. 1404;

Laurent, XIX, No; 185),

5, Există contra-înseris, când cel de al
doilea act €euprinde recunoaşterea simulației totală sau parţială a primului aci, care
nu este serios și cuprinde o simulaţie. (Larombitre, Obligations, Art. 1521, No. 1, 2;

Dalloz, Rep., bligations, No. 3176, 3178;
Suppl., Obiizations No. 1404).
6. In cazul când părţile contractante nu

au dat niciun nume celui de al doilea act
destinat a modifica un act anterior sau

dat un. nume

neexact, tribunalele

vor

aprecia şi interpreta în mod suveran, după
împrejurări, dacă părţile au avut intențiunea să facă un contra-înscris. (Demolombe,

XXIX,_

No.

310; Bonnier,

Trait€ des preu-

ves, No. 513; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1406).
|
7, Nu trebuese confundate contra-înscrisurile cu declaraţiile pe care le fac părţile
contractante, în profitul unui terţ, întrun

34—33,

Doctrină,
1. După

V, No. 283 bis, |; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1407).
4. Nu orice act care explică, întinde sau
restrânge o convenţiune precedentă, constitue numaidecât un contra-înseris. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 3176; Comp.:

sa

Dotă 37.

Art. 1175

AUTENTIC

„Contra-înseri-

act particular. (Demolombe, XXIX, No. 543;

Obiigations, No. 3179; Suppl.,
sul este un înscris destinat, cele mai adeObligations, No. 1408).
seori, să rămâe secret, prin care semnatarii
8. Actele autentice pot fi dărâmate prin
declară că convențiunile sau declaraţiunile
acţiunea în simulaţie, deoarece nu numai
consemnate într'un act, făcut între ei, nu
actele private pot fi modificate prin contrasunt serioase sau că au avut loc sub oareînscrisuri, ci şi actele autentice. (Alexancari clauze sau condițiuni cari nu sunt
dresco,: VII, p. 155, 156).
enunţaie în acest act şi retracieuză asifel
9. Contra-înscuisul poate fi făcut
prin
sau modifică aceste convenţiuni sau decla- *
act sub semnătură privată sau prin act
raţiuni. Ceea ce caracterizează conira-înautentic. (Demolombe, XXIX, No. 518; Laserisul, esie că el are de obiect a constata
rombiere, Obligations, Art. 1321, No. 4;
fie simulaţiunea totală sau parţială a acBonnier, Trait6 des preuves, No. 513; Massâ
tului la care se referă, fie clauze sau conet Verg€ sur Zachariae, III, $ 589, nota 20,
diţiuni care nu sunt exprimate în acest
p. 497; iAubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 756
act“. (Aubry et Rau, VIII, $ 756 bis, nota
bis, p. 265; Dalioz, Rep, Suppl- Obliga5; Comp.: Alexandresco, VII, p. 163).
tions, No. 1409; Laurent, XIX,
No. 182, 19;
2, Contra-înscrisul, în sensul prevăzut
Alexandresco, VII, p. 164).
de art. 1175 c. civ. rom. (1521 c. civ. îr.),
10. Contra-înserisurile nu sunt ilicite şi
este caracterizat prin simultaneitatea între
sunt valabile şi obligatorii între părţile
cele două convenţiuni, dintre care una sincontractante, când obiectul este licit. (De-ceră, constatată prin contra-înscris şi cea-

laltă aparentă care servește a ascunde
rima convenţiune.
(Demolombe,
XXIX,
o. 309; Bonnier, Trait€ des
preuves, No.
'515; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756 bis,
p. 264; Dalloz, Rep., Suppl., Oblisations,
No. 1405; Laurent, 5 X, No. 185).
3, Simultaneitatea redactării

celor două
existența

acte nu

este

simulaţiunii,

materiale a

necesară

ci

pentru

contra-înscrisul

poate fi redactat după redactarea actului
„aparent, fiind suficient dacă a existat simultaneitatea intelectuală a celor două
acte, astfel încât atunci când sa redactat
actul aparent, părţile hotăriseră deja să redacteze şi contra-înserisul. (Demolombe,
XXIX, No. 322: Bonnier, Trait6 des

No. 515; Demante

et Colmet

de

preuves,

Santerre,

Dalloz, R6p.,

molombe,

XXIV,

bligations,

Art.

Colmet
et Rau,

gations,
1411;

No. 370;

Larombiăre,

1132,

8;

No.

1, $ 35, p. 175; Dalloz,

Laurent,

Planiol,

Il,

XII,

No.

No.

1246;

et

Aubry

de Sanierre, V, No. 47 bis;
No. 5182; Suppl.,

O-

Demante

Obli-

Rep.,

Obligations, No.

503;

XVI,

No.

Alexandresco,

122;

VII,

„ 163).

p 1169) Contra-snserisurile trebuesc să îndeplinească toate condiţiunile, cerute în gevalabiXXIX,

neral, după dreptul comun, pentru
(Demolombe,
litatea convenţiunii.

No. 327, 328; Dalloz,

tions, No.

Râp., Suppl., ObligaII

1412).

12. Contra-înserisul

trebueşte

să

înde-

plinească condiţiunile cerute de lege pentru forma actelor. (Demolombe, XĂIX, No.

— 231—

Art.

1175

DESPRE

520; Larombiăre, Obligations,
Art.
No. 12; Dalloz, Rep. Obligations, No.
Suppl., Obligations, No. 1413).

TITLUL

1521,
5195;

13. Astfel, când
contra-înserisul
este
făcut prin aci sub semnătură privată, trebueşte să îndeplinească condiţiunile prevă-

zute de art.

1325

şi 1326 c. civ. fr.

(i17y şi

1180 ce. civ. rom-). (Duranton, XIII, No.
106, 107; Demolombe, XXIX, No. 320; Larombiere,

Obligations,

Art.

1321,

No.

13;

Dalloz, Rep.. Obligations, No. 319; Suppl.,
Obligations, No. 1415; Alexandresco, rr

p. 165, nota

2).

este valabil, chiar

14. Un contra-înseris

dacă este consimţit verbal, deoarece nu este
necesar să fie făcut în scris. (Dalloz, R&p.,
Suppl., Obligations, No. 1445).

tre-

va

contra-înscris

unui

15. Dovada

bui să fie făcută conform principiilor dreptului comun. (Demolombe, XXIX, No. 533;

Larombiăre, Obligations, Art. 1321, No. 8;
Dalloz, Rep... Suppl., Obligations, No. 1415).
16. Părţile contractante nu pot stabili
simulațiunea unui act decât prin contra-

înscris, interogator şi jurământ, iar prin
martori sau prezumpţiuni numai când ar
exista un început de dovadă scrisă sau
când ar exista fraudă la lege sau contra
persoanei; terţele persoane pot stabili si-

mulaţiunea, chiar a unui act autentic, prin

orice mijloace de dovadă, deoarece au fost
în imposibilitate să-şi procure un aci scris:
prin urmare, terţele persoane pot dovedi
simulaţiunea unui aci cu martori sau prezumpţiuni, chiar în cazul când valoarea
lucrului trece de 150 lei. (Alexandresco,

VII, p. 156, 157).

17. Nulitatea actului aparent, aduce, în
general, nulitatea contra-înscrisului şi reciproc. (Demolombe, XXIX, No. 321; Dal-

Suppl., Obligations, No. 1444).

loz, Râp..

de
18. Prin terţi. în sensul prevăzut
art. 1175 c. civ. rom; (1521 c. civ. îr.), se
înțeleg acele persoane cari au avut rapor"turi Juridice cu una din părţile care au
subscris contra-înserisul, însă nu intră în
dispoziţiunile art. 973 c. civ. rom. (1165
c. civ. fr.); sunt acele persoane care nu
figurează în contra-înseris şi au interesul
să invoace conţinutul actului aparent şi
simulat peniru a-şi salva drepturile ce, le
deţin dela părţile contractante. (Toullier,

182; Demolombe, XXIX,

VIII, No.

Larombiăre,

1321,

Art.

Obligations,

No. 534;
No.

9;

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 285

bis,
No.

516;

VI; Dalloz, Rp, Suppl, Obligations,
1415; Bonnier, Trait€ des preuves, No.

Aubry

bis, p. 267;

VII,

dresco,

Studii

164,

p.

Juridice,

VIII,

4-a,

et Rau, ed.

Laurent,

XIX, No.

165;

N.

$ 756

198; Alexan-

Georgean,

II, p. 10, 11).

19. Expresiunea

de

terţi

din

art.

1182

c. civ. rom. (1328 c. civ. îr.), nu are aceeaşi
semnificare cu cea din art. 1175 €. civ.
rom. (1321 e. civ. fr.). Astfe], creditorii chi-

rografari

sunt, în principiu,

avânzi-cauză,

însă sunt terţi în sensul art. 1182 ce. civ.
rom. (1528 c. civ. îr.), numai atunci când
îşi exercită un drept distinct
de
gajul

”

Codul

AUTENTIC

civil

comun al creditorilor, pe când ei trebuese
consideraţi ca terți în sensul art. 1175 c.
civ. rom.. (1321 c. civ. îr.), deoarece în acest
din urmă caz, ei atacă sau resping un act
simulat sau fraudulos, care le aduce atingere dreptului lor de gaj comun asupra

averii

rom.

este

debitorului lor;

în

art.

1175

c. civ.

(1321 c. civ. fr.), chestiunea ce se pune

dacă

există

o

convenţiune

față

de

terţi, pe când în art. 1182 ce. civ. rom. (1528
c. civ. îr.), chestiunea este numai de
probă.
(Mourlon, II, No. 1540; Demante et
Colmet

de Saniterre,_V, No. 285 bis, VI, VII, VIII;

Laurent, XIX, No. 188, 190, 292, 305, 306;
Planiol, II, No. 1195 urm.; Comp.: Demolombe, XXIX, No. 345; Larombitre, Obligations, Art. 1321, No. 9; Bonnier, Trait€

des Rrcuves, No. 517; Aubry et Rau, ed.
4-a,
VIII, $ 756 bis, nota 19, p. 268; Dalloz, R€p.. Obligations,
Obligations, No. 1420).

20. Sunt

unele

No.

5204;

persoane,

pe

Suppl..

cari

doc-

irina şi jurisprudenţa le scot de sub aplicațiunea principiilor privitoare la avânziicauză
şi
terțele
persoane.
Astfel,
dispoziţiunile ari. 1182 ce. civ. rom. (1528 c.
civ. Îr.), şi 1175 ce. civ. rom, (1524 c. civ.

îr.), nu-şi găsesc aplicaţiunea

iaţă cu păr-

țile contractante, deoarece aceste
articole
vorbesc de opozabilitatea actelor faţă cu ter.
jele persoane, expresiune care este opusă
expresiunii de părţi contractante; prin urmare, un contra-înscris prin act sub sem-

nătură

privată, are efect între părţile con-

tractante

rent.

în

contra

(Laurent,

XIX,

unui

act autentic

No.

185;

Baudry

Barde,

Obligaiions,

IV,

I, No.

No.

2549;

296,

No.

75,

1172,

297;

II,

apa-

et

Planiol,
1175;

A-

21. Sindicul falimentului are dreptul

să

lexandresco,

VII,

p.

181).

opue nulitatea unei convenţiuni pentru cazuri de simulaţiune, deoarece el lucrează
ca reprezentani al creditorilor, iar nu ca

reprezentant
terţ,

şi

al falitului; prin urmare, este

neputând

procura

proba

scrisă

a

simulaţiunii, are dreptul s'o stabilească prin

proba

cu

martori

sau

prezumpţiuni.

(N.

Georgean, Studii Juridice, ÎI, p. 20, 21).
22. In conformitate cu dispoziţiunile art.
1175 ce. civ. rom. (1521 e. civ. fr.), contra-

înserisurile nu pot fi opuse ierțelor persoane, între care trebuesc socotiți şi cre-

ditorii chirografari ai părţilor,

ci au efect

numai între părţile contractante şi succesorii lor universali; contra-înserisurile nu

sunt
chiar

opozabile creditorilor
chirografari
atunci când ele au dobândit data

certă sau când

sinceritatea lor nu este con-

testată de creditori şi chiar atunci când ele
ar fi fost făcute în formă autentică. Terţi,
în sensul

prevăzut

de art.

1175 c. civ. rom.

(1521 c. civ. fr.), sunt: avânzii-cauză cu
titlu particular, oneros sau eratuit, credi-

torii ipotecari ai cumpărătorului aparent al
imobilului, creditorii unui comerciant falit,

cari vor să-şi valorifice dreptul lor generali

de gaj asupra bunurilor debitorului lor, etc.

(Demante et Colmet de Santerre, V, No. 285
bis, VII; Aubry et Rau, VIII, $ 756 bis,

— 282—

Codul

civil

DESPRE

TITLUL

notele 9 urm., 18 urm; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 3204; Laurent, XIX, No. 19;
Huc, VIII, No. 253, 254; Baudry et Barde,
Obligations, IV, No. 2406 urm.; Planiol, II,
No. 1195 urm.; Alexandresco, VII, p. 165,

Ei) 165, 180, 181; Matei Cantacuzino,

No.

548).

23. Un act poate fi atacat pentru cauză

de simulaţiune chiar de către creditorii posteriori actului, iar nu numai de către cre-

ditorii anteriori acestui act, fiind deajuns
ca ei să aibă interes, adică actul să fi fost

făcut în prejudiciul drepturilor lor. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1037, 3977).
24, In cazul însă, când creditorii chiroguafari cer în virtutea dispoziţiilor ari.
974 ce. civ. rom. (1166 c. civ. îr.), în numele
convenţiunii
lor, executarea
debitorului
care a fost modificată prin contra-înseris,
după o părere, acest contra-înscris le este
opozabil.
(Bonnier, No. 517; Comp.:

Georgean, Studii Juridice, II, p. 29).
25. După altă părere, aprobată de cea

mai mare parte dintre autori şi jurisprudenţă, creditorii chiar când lucrează în nu-

mele

lor,

debitorului

în virtutea

dispozi-

ţiilor art. 974 c. civ. rom. (1166 c. cir. îr.),
sunt terţi în sensul prevăzut de art. 1175
c. civ. rom. (1591 c. civ. în.) şi au dreptul
să respingă contra-înscrisurile prin care
debitorul lor modifică conţinutul unui act
aparent, deoarece 'deşi în principiu credi„torii reprezintă pe debitorul lor şi deci
nu ar putea să aibă mai multe drepturi

decât dânsul, însă spiritul legii ne conduce
de a decide că debitorul nu are dreptul

să încheie convenţiuni cari ar fi de natură să sustragă tot patrimoniul său, sau
o parte din el în detrimentul creditorilor
săi. (Demante et Colmet de Santerre, V.
No: 285 bis, VII; Bonnier, Trait€ de preu-

ves, No. 445, 517; Aubry et Rau, VI, 8 755,
No.
nota 55; Dalloz, R€p., Obligations,
3204; Marecad6, YV, p. 56; Alexandresco,
VII, p. 165).
26. Un contra-înseris nu poate avea
efect

în contra

chiar

terţilor,

atunci

când

fiind făcută sub semnătură privată, a dobândit dată certă sau chiar dacă este făcut sub formă autentică. (Dalloz, REp,,
Obligations,
Obligations,

2406,
1410;

No.
No.

3196, 319%: Suppl.,
Laurent, XIX, No.

191; Huc, VIII, No. 235, 234; Alexandresco,
VII. p. 164).

27. Astfel, contra-înserisul în care se
arată că vânzarea nu este reală, nu are,
niciun. efect faţă de terţele persoane de
bună credinţă, cărora cumpărătorul, care

dăduse contra-înscrisul, le-a ipotecat sau
le-a vândut imobilul cumpărat. (Demante
No. 285 bis, VI,
et Colmet de Santerre, V,
VII; Laurent, XIX, No. 189; Planiol, II,
No.

1195 urm.;

28, Când

Alexandresco,

însă

terjele

cunoştinţă, în momentul

VII, p. 164).

persoane

aveau

ipotecării sau vân-

zării, de existenţa contra-înscrisului, acest
contra-înscris le este opozabil. (Demolombe,
Obligations,
XXIX, No. 547; Larombitre,

Art.

AUTENTIC

1175

Art. 1321, No. 10; Aubry et Rau, VIII,
5 756 bis, nota 21, p. 368; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 3206; Suppl- Obligations,
No.

1422;

Laurent,

XIX,

No. 192).

20. Un conira-înseris intervenit între
vânzător şi cumpărător în care se prevede
că deşi în actul de vindere-cumpărare sa
arătat că preţul a fost plătit, el nu a fost
plătit în realitate, nu este opozabil creditorilor cumpărătorului, chiar atunci când

ei ar lucra în numele debitorului lor, deoarece în acest caz creditorii trebuesc conN. Georgean,
(Comp.:
sideraţi ca terţi.
Studii Juridice, II, p. 51).

30. Contra-înserisul subseris de cesiona-

rul unei creanţe, nu este opozabil terţelor
cedat
le-a
cesionarul
cărora
persoane
creanţa, deoarece aceste terțe persoane nu
pot fi considerate ca avânzi-cauză ai ce-

N.

dentului lor, cesionarul inițial. (Comp.:

Georgean, Studii Juridice, II, p. 31).
3]. Intre părţile contractante se poate
exercita acţiunea rezolutorie a vânzării
prevăzută de art. 1365 c. civ. rom. (1654
c. civ. fr.), dovedindu-se că prețul nu a

deşi

plătit

fost

în actul

de vindere-cum-

părare se stipulase contrariul. In cazul
însă, când în contractul de vindere-cumpărere s'a stipulat că preţul a fost plătit
şi deci nu este cazul a se conserva privilegiul în favoarea vânzătorului şi când

cumpărătorul vinde unei alte persoane imo-

bilul cumpărat, primul vânzător nu are
dreptul să exercite acţiunea în rezoluţiunea
vânzării şi în revendicare a imobilului în

pe

motivul

a preţului deoarece nu

se poate

terțului sub-achizitor,

contra

de neplată

acestuia că a putut

imputa

nu. a fost plătit
Georgean, Studii

în realitate.
Juridice, IL,

cazul când

39. In

şti că. preţul
(Comp.:
p. 34).

contra-înserisul

con-

ține o strămutare de proprieiate sau 0
constituire de drept real asupra unui imobil şi a fost transcris înaintea titlului terului, contra-înscrisul este opozabil. ace-

stui terț.

şi nota
fi

VII,

166, text

p.

33. Cu toate că contra-înscrisul nu poate
opozabil

dreptul

că

(Alexandresco,

4).

terţelor

persoane,

a se folosi de

el, dacă

ele

însă

au

vor crede

le este avantajos. Astfel, dacă în conira-

înscris

se arată 'că preţul nu a

fost plătit

sau se prevede un preţ mai mare decât
plătit, fără
cel arătat în act şi care a fost
să se fi plătit şi surplusul, cre itorii vân-

zătorului au dreptul să se prevaleze de
contra-înseris şi să reclame dela cumpărător preţul sau surplusul din preţ care nu

dispoziţiile art.
a fost achitat, deoarece
1175 e. civ. rom. (1321 e. civ. îr.), sunt prevăzute în favoarea terţilor şi nu se oi

întoarce în contra lor, (Demolombe, XXIX,
No. 548; Larombiăre, Obligations, Art. 1521,
No. îi; Mourlon, Il, No. 1540 în fine; Aubry et Rau, VIII, $ 756 bis, nota 25; Marcadă,

Art,

1521, No.

4

Dalloz, Râp..

Obli-

gations, No. 5208; Supgl. Obligations, No.
No. 193; Huc, VIII,
(405: Laurent, XIX,

— 233—

Art, 1175
No.
No.

DESPRE

TITLUL

254; Baudry ei Barde, Obligations,
2417; Planiol, II, No. 1195 urm.;

AUTENTIC

IV,
A-

Matei

34.

Cantacuzino,

In cazul

terţi cari vor

să se folosească de un aet simulat şi alţi
terți cari vor să se folosească de un act

aparent,

vor

fi preferiți

acei cari sunt a-

vânzii-cauză ai proprietarului aparent,
deoarece ei au în favoarea lor mai întâi dispoziţiile art. 1175 c. civ. rom. (1321 ce. civ.
Îr.), şi apoi ei trebuesc să fie protejaţi, deoarece au contractat bazându-se pe o stare
aparentă pe care o considerau adevărată
şi este necesar a se apăra siguranţa relațiunilor sociale. (Laurent, XVI, No.
499;

Huc,

VII,

urm.).

No.

252;

Planioi,

35. Conira-înserisurile

II,

No.

subscrise

1193

de

un

mandatar legal, cum este tutorul, sau convențional, sunt opozabile mandantului şi
fac deplină credință în contra. lui deoarece

mandatarul nu este un terţ. (Laurent, XIX,

No. 188).
36. Contra-înserisurile
autorului
sunt
opozabile avânzilor-cauză ai săi cu titlu
universal cum sunt moştenitorii săi, de-

oarece

acestora

nu

li se poate

da

califi-

rezervatar este un terj

rezervatar,

când

(Comp.:

el cere

INDEX
(a
Act autentic 6.
Act: scris 1, 11,
Acţiune pauliană
Anulare 2.

ra-

Părţi

6.

8.

Faiiment 2,
Fraudă 6, 8, 11.
Inceput de probă scrisă 1,

„11,

Reprezentanţi 1, .
Rezervă succesorală

8.

Rom.

Reziliere 10.

Schimb 10,
Simulaţie 1 urm.
Simultaneitate 3,

Sindic 2,

Societate

3,

Terţi 4, 5, 6, 8, 11.

6,

Transcriere 5.
Vânzare 6, 9, 11,
Violenţă 6, 8.

,
6,8.

art.

725 c.

comercial

Martie

1925,

Dreptul

27/1925,

Curier

|

Săpt.

16/1926, Pand. Rom.

n'au

din

dobândit

din

părţile

28

Aprilie

secret,

niciun

contractante.

19925,

atâta

rept

Pand.

vreme

dela

(Cas.

1,

Săpt.

cât

a fost transcris şi pe baza căruia terţii au dobândit drepturi, (Cas. I,
1074 din
"1 Mai 1925,

Probă 1, 3, 6, 7,8,11.

Dovadă 1, 3, 6,7, 8,11.

cuprinsul

5. Actul

1, 3,

1,56,

con-

nu-i
transcris, îşi produce
efect numai
părţile contractante, netiind opozabil între
terților. El nu poate anula un
act simulat,
care

8,

14,

Prezumpţiuni
1,

Dol 6, 8, 11.

invocare 4.
Locaţiune 10.
Mandat 14,
Marturi 1, 6,7, 8,4.
Modificare 3,
,
Moştenitori rezervatari

contractante

Prâte-nom

Creditori anteriori 2.
Crediton posteriori 2,
Definiţie 3.

2. Din

1051

universali

„ayani-

act

şi 975 codul civil, rezultă că pentru anularea actelor făcute de falit în frauda ereditorilor, există deschisă atât calea acţiunii
pauliene, cât şi calea acţiunii în simulaţie.
Acţiunea pauliană
însă, va
putea
fi
exercitată de judecătorul
sindic,
numai
dacă în masa falimentului este vzeun creditor cu creanță anterioară actului fraudulos, pe când acţiunea în simulaţie poate
fi exercitată, fără nicio- distineţiune şi independent
de data
creanţei
creditorilor
lezaţi. (Trib. Ilfov, S. II, e. cor., 447 din

16/1925).

5—8, 41.

Contra-înscris 3, 5, 1.

Donaţiune

ALFABETIC

11.
Nutitate 2,
Partaj 6.

şi

statat printr'un înscris, nu se va putea dovedi decât tot printr'un înscris sau prin
martori sau
prezumpțiuni, când există un
început de
dovadă scrisă. (Trib. Ilfov, $..
I, com., 856 din 8 Decemvrie 1925, Drep.
tul 21/1925).

vreuna

Moştenitori

Avânzi-cauză f, 8,
Captaţie

1182

jurisprudență)

2,

unui

contractante,. posterior actului fictiv
şi pe
temeiul
actului
public.
Inrucât
numai
dreptul acestor persoane ar putea
fi vătămat prin invocarea actului secret,
numai
în contra lor se poate invoca,
acest act,
nu
și contra persoanelor care
prin actul
public

N. Georgean,

Sudii Juridice, TI, p. 33).
38. A se vedea: art, 973, 1176 şi
din codul civil cu notele respective.

la 1927)

4. Potrivit principiilor generale
prin terțe persoane — conf. art. de drept,
1475 ce
Civ. —— se înțeleg acele persoane care
au
dobândit cu titlu particular un
drept oarecare, fie real, fie de creanță dela
părţile

tuită dotă a fost plătită, un contra-înscris
rin care acesi autor arată că suma nu a
fost plătită în realitate, nu este opozabil
dote.

contractante

ai lor, simulaţiunea

lie 1925, Pand.
1926, III, 87).

față cu actele autorului său prin care s'a
adus atingere rezervei sale; prin urmare,
pentru a lua un exemplu, dacă în contractul de căsătorie, prin care autorul constitue
dotă fiicei sale, se arată că suma consti-

ortul acestei

părţile

1924 până

3. Simulaţia este actul secret, care
suprimă sau modifică, între aceleaşi părţi,
efectele unei convenţii aparente şi
concomitente. Ea poate fi. dovedită
printr'un
contra-înscris din care să rezulte simulaţia. (Irib. Covurlui, S. 1, 221 din 8 Apri-

166).

moștenitorului

cause“

dela

Jud. 51/1925).

II, No. 1540; Demante et Colmet de Santerre,
V, A 283 bis, VI, VII; Alexandresco, VII,
37. Moştenitorul

]. Intre

28

carea de terţi, ci ei sunt ţinuţi să respecte
toate obligaţiunile autorului lor. (Mourlon,
p.

(Continuare

p. 548).

când există

civil

Jurisprudenţă,

lexandresco, VII, p. 166, 167; Nacu, II, No.

762;

Codul

20/1925,

Pand. Săpt. 24/1995,
Dreptul 3/1926).

Jurispr.

6. In principiu, părțile contractante nu
pot dovedi simulaţiunea unui act autentic
Prin

martori

sau

prezumpţiuni,

decât

tunci, când consimțimântul a fost smulsaprin violenţă sau dol, sau când simulaţiunea a fost concertată între părți în
scopul
de a se acoperi o fraudă
contra
fiindcă părţile contractante ar fi putut legii,
să-şi

procure

o probă

scrisă,

Terţele persoane
!
însă, sunt prim
asemenea dovezi pentru că ele ite a face
nu au luaţ

-— 934—

-

Codul

civil

DESPRE

TITLUL

parte la confecţionarea actului şi nu aveau
posibilitatea să-şi procure proba scrisă.
Un moştenitor rezervatar în acest caz,

are dreptul de a ataca actele făcute de decujus în frauda deptuailor sale, ce le deține dela lege, fiindcă el este o terță persoană, şi deci poate uza de martori şi pre-

spre a

zumpțiuni,

stabili simulațiunea

fă-

cută în frauda să.
In speţă, însă, instanţa de fond constată
- că din mărturiile depuse de martorii reclamantei nu se stabileşte cătuşi de puţin simulaţiunea pretinsă, iar prezumpțiunile inxocate: vânzare între tată şi fiu, ademenirea
tatălui, care locuia sub acelaş acoperământ
cu fiul şi preţul mic al vânzării, nu sunt
grave, precise şi concludente, conform ari.
1993 e. civ., ca să facă dovada simulaţiunii,
că deci actele de vânzare fiind valide, acţiu-

nea de partaj inteniată de reclamantă este

neîntemeiată. (Trib. Buzău, S. I, sent. 28!
„din 30 Iunie 1925, Dreptul 19/1926, Jurispr.
Gen. 1925, No. 1897 şi 1926, No. 1181).

Art.

AUTENTIC

„prâte-nom“,

convenţiune

uneia

asupra

poartă

din

1175

în care simulaţia

contrac-

părţile

tante şi care are loc atunci când o persoană voeşte să facă o operaţiune fără ca
să se ştie şi în 'acest scop se serveşte de
un mandatar, care lucrează în numele său
propriu; în această ipoteză, întrucât este
vorba de o convenţiune, aceasta nu se poate
dovedi între părţile contractante decât conprili
comun:
drept
de
form regulelor
act scris — contra-înseris — în afacerile de

valoare mai mare de 150 lei vechi, sau în
lipsă

numai

există

când

un

început

de

probă sunt admisibili martorii şi prezump-

țiunile, cu excepţie în caz de dol şi când
simulaţia a fosi făcută ca să se ascundă
o fraudă la lege, când chiar între părţile
contractante proba simulaţiei se face prin
orice mijloace, soluţie admisă de majori-

tatea

doctrinei

jurisprudenţei.

şi

Contra-înserisul în virtutea art. 1175 cod.
civil nu are putere decât între părțile -contractante şi succesorii. lor universali, astfel
că terţii cari de bună credinţă, au tratat cu

7. Simulaţia unui act, între părţile conactului ostensibil nu
tractante, nu poate fi dovedită prin martori. - „prâte-nom-ul“ în baza efectul
simulaţiunii,
prin
atinşi
fie
să
pot
(Trib. Neamţ, Jurnal 6936 din 1925, Jur.
şi succepărţilor
numai
lă
opozabi
este
care
Gen. 1925 No. 1789).
=
sorilor universali ai acestora.
_8. Părţile nu pot face între ele dovada
simulaţiei
cât când
scrisă, în

lege,

cu martori, sau prezumpții, deexistă un
început de dovadă
caz de dol, violență, fraudă ln

și în ipoteza art. 1198 cod.

Succesorul

ayant-cause,

universal

nu

decât

autorul

servi

de proba

fiind

are.mai

său

şi ca

civ.

în

multe

atare

testimonială,

principiu

nu

drepturi

se poate

decât în ca-

zurile permise la probaţia simulaţiei înt'e părți.
Moşienitorul rezervatar, a cărui rezervă
s'a atins prin acte de liberaliiate făcute de
autor sub orice formă (donaţii deghizaie,
prin persoane interpuse, daruri
manuale,
etc.) şi către oricine (străin, moştenitor)
devine terță persoană faţă de aceste acte.

(Judec. Bârca-Dolj, 20 Noemvrie 1925, Jur.
Gen. 1926, No. 152).
”
9. O vânzare făcută sub controlul tribunalului şi cu formele prevăzute de dânsul, nu poate fi anulată pentru simulaţie,
Un act secret emanând dela directorul unei
societăţi

anonime

nu

o

poate

angaja

pe

aceasta, când statutele prevăd că achiziții
de terenuri mai mari de 5000 lei se fac de
consiliul de Administraţie. (Irib. Buzău,
S. II, 499 din 18 Decemvrie 1925, Pand
Săpt.

9/1926).

10. Schimbul făcut între mamă şi fiicele
sale, când din actele din dosar nu rezultă
nicio cauză a acestui contract, urmează a

fi considerat ca un act simulat, făcui numai ca să obţină rezilierea contractului de
arendare. (C. Apel Bucureşti, S. IV, 87,
din 17 Martie 1926,
Dreptul 22/1926).

Bul.

C.

Apei,

9/1926,

11. Una din formele simulaţiunii este şi

convențiunea

cunoscută

sub

numele

de

In ce priveşte raporturile dintre „prâtenom“ şi persoana care s'a servit de acesta,

ele se regulează după principiile dela man-

dai, fiindcă este în afară de discuţiune că
contractul de prâte-nom nu este decât un

contraci de mandat secret, astfel fiind con-

tractul de prâte-nom ca și cel de mandat
se dovedeşie ca orice contract consensual

conform regulelor de drept comun, cu aceeaşi excepţie în caz de dol şi fraudă la
lege, când se admite

orice mijloc de probă.

Astfel fiind, susţinerea pâriîţilor a se cer-

ceta actele depuse de dânşii pentru ca din
ele să se tragă prezumpția contractului de
prâte-nom ce invoacă devine inutilă, deoarece dânşii, fiind părţi în contractul ce

pretind şi întrucât în speţă nu este vorba
nici de dol, nici de o fraudă la lege, nu
pot face dovada acestui contract decât prin

aci scris.
In acelaş timp,
de pâriîţi pentru
manţii au ştiut că
ue dânşii nu a

proba cu martori cerută
a face dovada .că reelaautorul vânzătorilor căfost un cumpărtor real,

iarăşi să fie înlăturată, fiindcă a-

urmează

ceastă chestiune ar trebui examinată numai
după ce în prealabil sar face, dovada con-

tractului de prâte-nom pretins, nefăcându-se această dovadă a se admite martorii

ceruţi,

dească

ar însemna

de una

ca indirect

din părţi

prin

să se

dove-

martori un

contract de prâte-nom, întrun caz unde nu
este vorba nici de dol, nici de fraudă la

lege, lucru neîngăduit conform principiilor
arătate. (Trib. Argeş, $. I, sentinţă civ. No,
594 din 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1286).
19. A se. vedea: art. 847, nota 1; art.
855, nota

— 235 —-

1.

Art.

1176

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURĂ
$ 2. Despre

actele sub

PRIVATĂ

semnătură

Codul

civil

privată.

Art. 1176. — Actul sub semnătură privată. recunoscut
de acela
cărui se opune, sau privit, după lege, ca recunoscut,
are acelaș
efect ca actul autenti Cc, între acei cari l-au subscris și
între cei
cari reprezintă dre pturile lor. (Civ. 969, 974, 975, 1170,
1171
1177_

urm.,

1182,

48; Civ. Fr.

1191;

1322).

Pr.

-

civ.

167,

173

urm.,.

urm.;

C.

com.

46,

47,

Text. fr. Art. 1322, — Lraete sous seing priv6, reconnu
pax celui auquel
on l'oppose, ou legalement tenu pour reconnu, a, entre ceux
qui l'ont souserit
et entre leurs heritiers et ayauts cause, la mâme foi
que lacte authentique.
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CONSTANTINESCU JAC. N., Despre testamente, p. 36;

Firarrr D. 1.. Notă sub Cas. [. 467 din 23 Februar
ie 1925,
GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. 1, „Data certă“,.
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Loc

sub
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pri-
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Prescripţie 42.
Prezumpţiuni 50, 51.

Probă, a se vedea cuvântul: „Dovadă“.
Recunoaștere 35—40, 45,

Cambie 14.
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Registre
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46, 51, 61, 69,
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Străinătate 44.
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Termen 38,
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A
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23, 56, 57,
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33,

Semnătură în alb 28,
Semne 25,
Simulație

34,

Teri 41, 42, 48, 57, 63—66,

69.
Testament 14.
Trimiteri 33,

Vânzare 48, 54, 60, 67, 68.

Verificare

de

scripte

29,

Prin

acte

sub

semnătură

la forma

priv€, No. 55; Dictionnaire du notariat,
Acte sous seing priv€, No. 6; Larombicre,
Obligations, Art. 1325, No. 1; Dalloz, Re&p.,
Obligations, No. 5820; Suppl., Obligations,
No. 1572; Planiol, II, No. 62; Alexandresco.

VII, p. 170, 171).

4, Astfel, părţile contractante pot face
convenţiunile lor prin ajutorul unor forde

asigurare.

Ş. Este

VII,

valabil

(Planiol,

p. 170).

un

act

II,

sub

No.

58;

semnătură

privată scris cu creionul, rămânând ca partea care pretinde că actul nu este serios,

să

facă

dovada

alegațiunii

sale.

biere, Obligations, Art, 1325, No.
loz, Râp., Obligations, No. 5825).

(Larom1;

Dal-

6. Este valabil un act sub semnătură
privată scris întrun limbaj convențional
a cărui cheie o au părţile contractante.
(Planiol, II, No. 58).
,
7.

Intrun

act

sub

semnătură

privată,

sumele pot fi scrise în cifre. (Dalloz, Râp.,
et

Poids_

9. Suni

Doctrină,

_1,

de lege

lexandresco, VII, p. 170).
.
3. Pentru valabilitatea actelor sub semnătură privată, nu este necesar ca ele să
fie scrise de acei cari au luat parte la formarea lor şi cari le semnează. (Rolland de
Villargues, R&pertoire,
Acte
sous
seing

Alexandresco,

15—30,

Alexaa-

.

(Larombitre,: Obligations, Art. 1525, No. 1;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 5819; A-

lițele

în citre 7.

Scriere între linii 32,
Scrisoare 52—57,

62, 67, 68.
46, 49—31,

Comp.:

mulare tipărite sau litografiate, cum suni
de exemplu, contractele de locaţiune şi po-

Scrierea actului 3.
Scriere cu creionul 5.
Scriere

60, 69.

Dovadă contrară 49, 50, 51.

Fraudă

casnice 16.
de comerţ 16.

Rezervă

5846;

actelor autentice nu-şi găsese aplicaţiunea
la actele sub semnătură privată şi legea
nu a prevăzut, în regulă generală, nicio.
ormă cu privire la redactarea acestor acte,

Locaţiune 4,

57

Avânzi drept 60.
Beneliciu de inventar
Bilet la ordin 14.
Bună credință 42.

convenţional

10,

1925, |, 115;

2, Regulele prevăzute

Act autentic 1, 2, 35, 49,
Act

No.

dresco, VII, p. 170).

| Intenţie 53,
Ipotecă

Pand. Rom.

mesures,

valabile

No.

177).

actele

sub

semnătură

rivată scrise în limbă străină. (Demolombe,

privată

, se
înţeleg toate acele înscrisuri cari
caracterul de autenticitate, (Dalloz nu au
, Rep.

IX, No. 367; Larombitre, Obligations,
Art. 1325, No. 1; Dalloz, Râp,, Obligations,
No.

3825:

Planiol,

— 236—

Suppl.,

II, No. 58).

Obligations,

No.

1575;

Codul

poi

ele

Astfel,

9.

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

DESPRE

civil

moartă sau într'o limbă

modernă

10. Actul
“valabil, chiar

se

chiar faţă de piztile care l-au semnat.

limbă

într'o

ți scrise

XXIX, No.
tun idiom local. (Demolombe, No. 1575).
367; Dalloz, Rp. Obligations,
sub semnătură privată este

dacă

nu

locul

prevede

prin
se poate complecta, în unele cazuri,
pe celălalt aci. (Dalloz, Râp.,
semnătura de
No. 5831).
Obligations,
2]. Când obligajta este unilaterală, actul sub semnătură privată va cu rinde nu(Demai semnătura pentru care se obligă.

Obligations,
unde a fost făcut. (Larombitre, Obligations,
Rep.
z,
Dallo
î;
No.
1325,
Art.

5819).
tă tre1]. Actele sub semnătură priva
făcute;
fost
au
când
data
e
buesc să poart
nu
acestea, în principiu, dată

No.

cu toate
este cerută

sub

molombe, XXIX, No. 265; Demante et Col-

a

nulitate

de

pedeapsă

Dalmet de Sanierre, V, No. 280 bis, IV:
Obligations, No. 3838; Suppl.,
loz, R&p.
No.
Obligations, No. 1576; Laurent, XIX,

Demoactului. (Duranton, XIII, No. 127;
Oblilombe, XXIX, No. 565: Larombieyre,et Rau.
gations, Art. 1525, No. îi; Aubr z, Rp.
ed. 4-a, VIII, 3 746, p. 222; Dallo
Obligations,
Obligations, No. 5819; Suppl.,
laniol,
205;
No.
XIX,
nt,
Laure
No. 1574;
172).
p.
VII,
,
esco
andr
Alex
ŢI, No. 64;
indispen12. In unele cazuri, data este

119).

22, Semnătura actelor sub semnătură
iriprivată, va trebui să fie complectă şi dacă
bunalele vor aprecia în mod suveran
Osemnătura este valabilă. (Dalloz, Râp.,
co,
ndres
Alexa
:
Comp.
3839;
No.
pligations,

ă privată.
sabilă ia agtele sub semnătur schimbare
o
Astfel, în cazul când survine
data

în capacitatea
este necesară

VII, p. 171).

Un act lipsit de semnătură, nu poate

contractante,

părților

pentru a se stabili dacă actul

a fost încheiat

capacitate şi

de

în starea

dovada se
dacă, în acest caz, lipseşte data,
ombiăre,
(Lar
t.
aman
recl
către
de
face
“a
z, Râp..
Dallo
1;
No.
1325,
Art.
s,
ation
Oblig
No. 64;
II,
ol,
Plani
5819;
No,
s,
Obligation
172).
p.
VII,
,
Alexandresco

act sub semnătură

13. Un

valabil,

chiar

dacă

data

este

privată este

trecută peste

acaltă dată care a fost ştearsă, deoarece, comtul este valabil chiar dacă lipseşte
aOblig

Suppl.,

R&p.,

plect data. (Dalloz,
tions, No. 1571).

14. Sunt unele acte, care irebuese neapărat să poarie data pentru a fi valabile.
Astfel sunt: testamentele olografe, cambiile şi biletele la ordin, poliţele de asi-

gurare,

5819;

Obligations,

(Dalloz, R€p.,

etc.

Alexandresco,

No.

172).

p.

VII,

„5. Pentru valabilitatea actelor sub semnătură privată, este indispensabilă semnătura părților contractante. (Dalloz, R&p..

Obligations,
No.

1576;

16. Sunt

nefiind

strele

casnice,

Obligations.

No. 5829; Suppl..

Alexandresco,

unele

VI,

înserisuri

acte propriu

comercianților,

zise,

174).

sunt

regi-

private,

cum

registrele

etc., nu trebuesc

170,

p.

care

şi hârtiile

semnate.

(Dal-

loz, Râp., Obligations, No. 5852; Suppl.,
|
Obligations, No. 1577).
sub sem20. In cazul când două acte unul
prin
nătură privată se complectează
altul, lipsa semnăturii pe unul din acte

în-

sau

Art. 1176

PRIVATĂ

(Demo-

lombe, XXIX, No. 354; Larombiere, ObliRâp.
gatlons, Art. 1325, No. 1; Dalloz, ation
s,
bligations, No. 5829; Suppl., Oblig

No. 1576; Laurent, XIX, No. 196).
17. Actele sub semnătură privată pot
ți semnate de părţile contraciante succesiv,
deiar nu numaidecât în acelaşi timp,
oarece oferta şi acceptarea poi interveni
în timpuri şi locuri diferite. (Dalloz, Rep.,

Suppl., Obligations, No. 1576).
18. Inainte de semnătură actul sub
semnătură privată este un simplu proect

și nuinai după semnarea lui se perfectează

şi convenţiuvea devine obligatorie. (Dalloz,
R&p., Obligations, No, 3486, 58530).
109. Actul sub semnătură privaiă, nesemnat de toate părţile contractante este nul

23,
servi în materie civilă, ca început de171).dovadă serisă. (Alexandresco, VII, p. tură
24. Pentru ca un act sub semnă -

privată să fie valabil, trebueşte ca semnă
(Daltura să emane dela cel semnat în act.

loz, Râp., Obligations,
Obligations, No. 1578).
25,

numele

Semnătura

celuia

No.

trebueşte

ce semnează

5837;

Suppl.,

reproducă
şi să fie ma-

să

înlonuserisă, nefiind valabilă dacă este
cuită prin o cruce sau alte semne. (Demo-

lombe, XXIX, No. 555; Demante et Colmet
de Sanierre, V, No. 284 bis; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 220; Dalloz, R&p.,
Obligations, No. 3841; Suppl, Obligations,
No. 1579; Laurent, XIX, No. 200; Alexandresco, VII, p. 171).
sub
actului
26. Pentru valabilitatea
semnătura
semnătură privată, trebueşte ca
iar
să fie pusă la finele actului,

nu

pe

Oblimarginea lui. (Dalloz, R6p. Suppl.,VII, pAlexandresco,
1580;
No.
șations,
1741).
27.

Pentru valabilitatea actului sub sem-

se
nătură privată, nu este necesar ca săcare
ărţile
de
cetit
fost
a
el
că
constate
bligations,
(Dalloz, Râp.
L-au semnat.
1574).
No. 5826; Suppl., Obligations, No. puse
de
28. Sunt valabite semnăturile
mai înainte pe hârtii predate persoanelor
cu stide încredere, pentru a le complecta Obligapulaţiuni convenite.. (Larombitre,
R6p.,
tions, Art. 1325, No. 5; Dailoz,

Obli-

gations, No. 3827).

în29. Prezenţa şi semnarea martorilor,
nu „aduce
tun act sub semnătură privată, lui, însă
niciun folos pentru xalabilitatea
verificare de

poate fi folositoare în caz de.
Obligations, No.
scripte. (Dalloz, Rep.
No. 1575).
Obligations,
3845; Suppl.,
martorilor
30. De asemenea, semnătura
semnătură
este folositoare întrun aci sub ei încetează
privată, în cazul când unul din capătă dată
din vieaţă şi deci când actul
558; Laromcertă. (Demolombe, XXIX, No.
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Art,

1176

biăre,

DESPRE

Obligations,

Art.

1328,

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

No.

bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, 45;text Auşi
nota 150, p. 259: Dalloz, Rep, Suppl.
, Obligations, No. 1575).
31, Cuvintele şterse dintr'un act sub

semnătură privată, se consideră
nescrise şi
ştersăturile sunt considerate ca
fiind făcute

în momentul
tul

redactării şi cu consimţimân-

tuturor

părților

contractante,

chiar

dacă nu sunt aprobate de ele, afară

de cazul când se stabileşte că au
fost făcute
prin accident
sau prin "fraudă. (Demolombe

, XXIX, No. 566: Aubry et Rau.
ed,
4-a, VIII, $ 756, p.-229,; Larombiăre
gations, Art. 1525, No.'3; Dalloz, , ObliR&p.,' Obligations,
No.

No. 5846; Suppl., + bligations,
Laurent, XIX, No: 206).

1581;

32, Cuvintele serise printre linii

-şi cele
scrise peste altele, sunt valabile,
dacă figurează pe toate exemplarele aflate
în mâinile părţilor contractante; dacă
însă 'se
găsesc numai în exemplarul aflat
în mâna
părții
care produce

ea, tribunalele

actul şi suni scrise de

pot să le declare nule.

loz, R&p., Obligations,

No.

(Dal-

5847).

33, Notele de trimitere, precum
şi cele
trecute pe marginea sau în josul
actului
sub semnătură privată, care nu
sunt semnate,

parafate sau aprobate de părţile convor putea avea valoare,
împrejurări. (Demolombe, XXIX, No. după
:566;
tractante,

Larombitre,

Obligations,

Art.

1525,

No.'2;

Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $'756,
p. 223;
Dalloz, R&p., Obligations, No. 3849; Comp.
:
Alexandres
co,

VII,

34. Taxele

p.

171).

de timbru

-

şi înregistra

re nu
au nicio influență asupra valabi
lităţi
telor sub semnătură privată. (Laro i acmbitre,
Obligations, Art. 1525, No. 6; Dalloz,
R&p.,
Obligations, No. 5851).
35. Actul sub semnătură privată,
noscut sau considerat ca recunoscut recuaceeaşi valoare ca şi actul autentic. , are
(Dal-

loz, Rp.. Obligations, No. 5855;
pplizations, No. 1585; Alexandresco,Suppl.,
RE

p. 174).

36. Persoana

căreia

i se opune

sub semnătură privată, poate
ginească a nu-l recunoaşie.

No. 72).

-

un

aci

să se măr(Planiol, II,

37. Recunoaşterea unui act
tură privată, poate avea loc în sub semnămod tacilt.

(Demolombe, -XXIX, No. 570; Aubry
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 736, p. 246; Bâdarride.et
Du dol et de la fraude, III, No.
1275;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 3855; Suppl.
,
Obligations, No. 1584).

38. Astfel, constitue o recunoaşte
cită, când cel căruia i se opune re taun act
sub semnătură
privată se mărgineşte a
cere un

termen de plată.
Obligations, No. 5855).

(Dalloz,

Rep.

39. Actul sub semnătură privată,
recunoscut de autor, face deplină
credinţă contra moște

nitorilor acestuia. (Dalloz, Rp.
Obligations, No. 3856).
40. Dacă actul sub
tură,
nu a
fost recunoscut de autor.semnă
el va face cre-

dință numai

contra moştenitorilor cari

l-au

PRIVATĂ

recunoscut.

(Dalloz,

3856).

41,

Codul

Cu toate

civil

Râp., Obligations,

No.

că art, 1522 e, civ. fr. (1176

c. civ. rom.), prevede numai că actul
semnătură privată, face credinţă între sub
cei
cari l-au subscris şi în acei care repre-

zintă drepturile

lor,

totuşi,

el face

deplin

credință chiar faţă de terţi, afară de dataă
sa, în sensul că convenţiunea există
faţă
de ei, deşi nu-i poate obliga. (Demolombe
,
XXIX, No. 581; Larombitre. Obli ations,
Art. 1322, No. 5; Laurent, XIX,
No. 277;
Alexandresco, VII, p. 174).
42. Astfel, un act sub semnătură privată,

poate servi de bază unei prescripţii
de zece ani, în favoarea unui terţ dobân-

ditor de bună credinţă. (Dalioz, Râp.,
Obligations, No. 3858; Suppl.. Obligations,

No.

1587;

43. Data

Laurent,

XIX,

unui

No. 278).

act sub

semnătură

privată, nu va putea deveni certă
faţă de
terţi, decât în conformitate cu
dispoziţiunile art. 1528 e. cir. fr. (1182 e.
civ. rom.).

(Dalloz, R&p., Obligations, No. 3858;
Suppl.,
No. 1587).
44. Actele sub semnătură privată
făcute
în ţară străină au aceeaşi forță
probantă
ca şi cele făcute în Franţa (România).
(Dal„loz, “Rep., Obligations,
0. 3024).
Obligations,

45.

noscut,
de

Actul

sub

face

părţile

semnătură

credință

care

despre

L-au

privată

data

semnat.

recu-

sa faţă

(Larombiere,
Obligations, Art. 1322, No. 5; Dalloz
, Rep,
Obligations, No. 5871; Planiol,
II, No. 77;

Alexandresco,

VII, p.

dol sau fraudă.

actului a fost simulată prin
(Dalloz, Rep. Obliations,

Art.

5; Dalloz,

174).

46. Aceştia însă, au drepiul să
facă dovada că data

No. 3874; Suppl., Obligations,
No. 1592).
47. De asemenea, actul
privată, face credință despresub semnătură
data sa faţă
de moştenitorii şi reprezentanții
părților
care l-au semnat. (Larombitre,
Obligations,

No.

1322,

3878).

No.

Rp.

Obligations,

48. Cumpărătorul nu este un
avândcauza al vânzătorului în sensul
prevăzut
de art. 1322 e. civ. fr. (1176
e. civ. rom.).

(Dalloz, Rep., Vente,

No.

1096).

49. Data actului autentic, face
credința
până la înscrierea în fals, pe
când data

actului

sub

semnătură

privată,

face credința numai până la proba
contrară. (Larombiăre, Obligations, Art.
1522, No, 6;
Dalloz, Rp., Obligations, No.
3875; Huc, VIII, No. 336;

Alexandresco, VII, p. 174).
90. Proba contrară contra datei unui act
sub semnătură privată se poate
face, după

o părere, prin martori sau
prin simple prezumpțiuni.
(Demolombe, XXX.
o. 50;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756,
texi
şi nota 100, p. 249; Dalloz, Rsp.. Obligations, No. 5875),

51. După altă părere, proba cu martori
şi prezumpțiunile vor fi admise numai
în
cazul când simulaţia datei a avut
de
să acopere o fraudă la lege, în cazul obiect
con-

trar,
tată,
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dacă

proba

sinceritatea
nu

va

datei

putea

fi

este

făcută

contesdecât

Codul

civil

(491

tions,

civ.

ce.

Art.

(Larombiere,

rom.)-

Obliga-

toujours dans un sens actit et sous ce rappori; elle este moins gânârale que celle
d'ayant-cause. Le code Napolâon se seri du

XIĂ,

7; Laurent,

6,

1322, No.

droits d'une personne qui les exerce ou
peut les exercer. Cetie expression se prend

c. civ. fr.

potrivit dispoziţiunilor art. 1541

No. 272).
52, O scrisoare misivă poate da naştere
unei obligaţiuni, deoarece poate cuprinde
din partea celui căre o scrie manifestarea

moi ayant-droit dans lartiele 129 (114 c. civ.

unui

55. Recunoaşterea

nunțarea
scrisoare.

la un drept se
Râp.,
(Dalloz,

No. 11).
56. Tribunalele
dacă

veran,

missive,
|

Lettre

poate face prin
Leitre missive,

vor aprecia
face

o scrisoare

în mod
dovada

sucom-

plectă sau un început de dovadă scrisă.
(Demolombe, XXIX, No. 664 Larombiăre,

ce:

Obligations, Art. 1531, No. 14; Aubry
Rau. ed. 4-a, VIII, $ 760 ter, p. 295).

soluţie

57. Această

are loc fie că scri-

soarea este produsă de un terţ, fie că e
produsă de destinatarul ei. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 760 ter, p. 2935).

58. Codul civil român se ocupă de avânzii-cauză şi de terţele persoane în nu-

meroase articole, precum în articolele:
(4154 e. civ. fr.), 973 (1165 c. civ.
974 (1166 e. civ. îr.), 975 (1167 e. civ.
1175 (1519 c. civ. fr.), 1175 (1521 e. civ.
1319 ce. civ. ital), 1176. (1522 ce. civ.
1477 (1395 e. civ. în.), 4178 (1524 €. civ.
1182 (1528 e. civ. îr.), 1441 (1745 c. civ.
ete. (Dalloz, Bepertoire, Obligations,
Juridice,
sas N. Georgean, Studii
6).
p.

59. Avândul-cauză

țelesul

prevăzut

e, civ. rom.

de

969
îr.),
fr.),
în.
îz.),
Îr.),
îr.),
No.
TI,

în în-

(ayani-cause)

articolele

şi 1182

1176

(1522 și 1328 e. civ. fv.), este

în principiu, acea persoană care deţine
drepturile sale dela o altă persoană denumită autorul său, cu condiţiunea ca prima
să o reprezinte pe cea de a doua, în ceea

cu175,
102,
IV,

ce priveşte însăși obligaţia care este
prinsă în act. (Aubry et Rau, II, $
notele 5—7; VIII, $ 756, text şi nota
p. 249: Baudry et Barde, Obligations,

cesseurs

ivreguliers

ă venir.

Les

que

tels

lenfant

na-

les
lEiat,
turel, le conjoint survivani,
envoyâs en possession des biens d'un absent,
le IEgataire universel ou ă îitre universel,
prâsenis et
le donataire de tous les biens

re-

sau

drept

suc-

cesseurs ă titre particulier. Les ayants-cause
de la premisre classe sont Pheritier, les suc-

34. O vânzare se poate face prinNo. scri1i;

sori. (Dalloz, Rep.
Vente, No. 84).

aux

2)

a titre universel;

ou

versels

17).

No.

ont

5916) defineşie asifel pe avândul-cauză:
„L'ayant-cause, eri thse generale, est celui
qui exerce les droits dârivant d'une autre
que
personne, celui qui a la mâme cause
Le
- son auteur (qui habet eamdem causam).
titre d'ayant-cause appartient ă deux classes de personnes: î) aux successeurs uni-

(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764, p. 322;
missive,

qui

droit ă la succession de absent“. Și mai
departe, Dalloz, (Rp, Obligations, No.

14; Suppl., Lettre missive, No, 49),
53. Pentru ca această soluțiune să aibă
loc, trebueşte ca scrisoarea să fie adresată
persoanei către care acel care o serie înțelege să se oblige sau către un terţ, însărcinat a-i remite scrisoarea şi ca intenția
de a se obliga să rezulte în mod neîndoios.
Rep.. Lettre

ceux

tous

lă

par

il entend

rom.),

consimțimântului său. (Demolombe, XXIV,.
No. 54; Aubry et Bau, ed. 4-a, VIII, $ 264,
p. 322; Dalloz, Râp., Lettre missive, No.

Dalloz,

Art. 1176

PRIVATĂ

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

DESPRE

la seconde

de

ayants-cause

classe sont les acquereurs, les cessionnaires,
les crâanciers, les donataires d'objets singuliers, ete“. (Dalloz, Rep. Obligations,
No. 5914, 5945, 5016; Bioche, Dictionnaire
de procâdure, Ayant-droit; N.” Georgean,
Studii Juridice, II, p. 6, 7).

61. Succesorii universali şi cu titia unisunt

versal

ai au-

avânzi-cauză

totdeauna

torului lor, deoarece ei sunt reprezentanţii
în

acestuia

obligaţiilor

art.

1182

privinţa

sale; prin

c. civ.

drepturilor,

tuturor

rom.

(1528

şi

dispoziţiile

urmare,

e. civ. fr), nu

se ocupă, în principiu, de ei şi atunci când
“ei lucrează

în calitate de

avânzi-cauză

cu

titlu universal, cad sub prevederile art. 1176

e. civ.

rom.

(1522

fr).

ce. civ.

Actele ema-

nate dela defunct sunt opozabile moştenitorilor săi fără să fi dobândit data certă.

Aceste acte fac deplină credinţă faţă de
ei ca şi cum ar fi fost subscrise de către
dânşii. Fi pot ataca însă actele; numai
pentiu cauză de fraudă sau simulaţie, dar
sunt obligaţi să dovedească alegaţiunea lor.
(Laromabicre, Obligations, Art. 1322, No. 8;
“Poultier, VIII, No. 245; Aubry ei Rau, TI,

$ 475, notele 5—7; VIII, $ 756, notele 105,
104: Dalloz, Rp, Obligations, No. 5921,
5925; Laurent, XIX, No. 294 29; Baudry
et Barde, Obligations, IV, No. 2353: Planiol, ed. 6-a, |, No. 501 urm.; II, No. 76,
214:
2650 uvm.; Colin et Capitant, IL, p.
DuAlexandresco, VII, p. 182, 18; M. A.

mitrescu,
No.

Î, No.

1014;

Matei

546).

Avânzii-cauză

cu,

Cantacuzino,

titlu

universal

vânzii-cauză (ayants-cause) cu avânzii-drept

62.
moștesunt: a) Moștenitorii legitimi şi alţi
nea;
succesiu
culeagă
să
chemaţi
mitori
univerb) legatarii universali sau cu titlu cărora

les

ilor
li se donează bunurile potrivit dispoziţi
1083 c. civ.
art. 935 c. civ. rom. (1082 şi
urm.).
tr). (Planiol, ed. 6-a, |. No. 301
63. Chiar în cazul când moștenitorulşi
său
vezervatar atacă actele autorului

No.

N.

2562;

II, p. 6).
60. Nu

Georgean,

trebueşte

să

Studii

se

Juridice,

a-

confunde

(ayants-droit); avândul-drept este acela care
reprezintă pe defunct cu titlu universal şi
în special moștenitorul rezervatar sau legatarul universal. „L'ayant-droit — după
cum îl defineşte Dalloz, Repertoire, Obligations,

No.

5915

—

8st

celui

qui

a

sal; c) donatarii de bunuri viitoare,
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Art.

1176

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

cari sunt de natură a micşora sau a nimici
rezerva, deci îşi exercită un drept personal
şi este un terţ, din acest punct de vedere,
el, după o părere, nu este un terț în sensul
dispoziţiilor art. 1182 c. civ. rom, (1328 c.
civ. fr.), ci în acest caz, el este un avândcauză al autorului său şi actele făcute de
autorul său fac credinţă în privinţa datei
lor ca şi în conira oricărui alt moştenitor.
Numai în cazul când actul făcut şi cu
data pe care o poartă el, ar atinge rezerva,
el are dreptul a cere reducțiunea lui. (Dalloz, Râp., Obligations No. 5931; Laurent,

XIX, No. 298).
64. După altă

părere,

,
moştenitorul

Te-

zervatar este un terţ şi poate invoca disoziţiile art. 1182 c. civ. rom. (1328 ce. civ.
T.), atunci când lucrând. în virtutea dreptului său de rezervă succesorală, atacă un
act sub semnătură privată subscris de autorul său, sub motivul că actul ar conţine
stipularea unor avantaje care exced cotitatea disponibilă, atingându-i rezerva sa.

(Aubry et Rau, VIII, $ 256, nota 108; Baudry et Barde, Obligations, IV, No. 2354;
ÎI, No. 10144—a; Matei
M. A. Dumitrescu,

Cantacuzino, No. 546).
65. Moştenitorul care a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar şi care
este în același timp creditor al succesiunii
sau succesor particular al defunctului, este
"terț faţă cu actele sub semnătură privată
emanate dela autorul său. (Aubry et Rau,

VIII, $ 756, nota

109; Dalloz,

Rep,

Privi-

leges et hypothăques, No. 2682—10; Comp.
Laurent, XIX, No. 299: Alexandresco,
VII,

p. 182, 183).

66. Moșştenitorul

rezervatar

nu

este

le-

gat de actele autorului său când aceste
acte sunt de natură
a-i aduce
atingere
părţii sale legitime, deoarece
prin
acest
fapt se comite o fraudă la lege. (N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 9).

67. Succesorii particulari, adică
acei
cari au dobândit dela autorul lor unul sau
mai multe obiecte determinate, prin acte

între

vii

cum

sunt:

ipoteca, schimbul

vânzarea,

donaţiunea,

sau prin deces cum

este

legatul particular al unui lucru sau a unei
sume de bani, deci cari deţin dela autorul

lor un

drept

singular,

au

calitatea de a-

vânzi-cauză în două cazuri. Când autorul
transmite succesorului său un drept oarecare, se poate întâmpla ca succesorul să
aibă calitatea să exercite unele acţiuni cari
aparțineau autorului său. Când succesorul
exercită aceste acțiuni, el este reprezentantul autorului şi nu ar putea să atace actul
privat făcut de autor şi care ar putea să

le cauzează o pagubă, decât atunci când însuși autorul putea să-l atace, prin aceleaşi

mijloace, deoarece
persoana succesorului
pariicular se confundă cu persoana autorului său şi el nu ar putea să atace actul

decât

împrumutând

numele

și

calitatea

autorului său. (Mourlon, Repâtitions 6crites,
ed. 7-a, II, No. 156; Aubry et Rau,
II,

$ 176, notele 1 urm.; Planiol, ed. 6-a, I,
No. 296, 297, 501 urm. II, No. 1172, 1175.
1178,

1179).

PRIVATĂ

68, Al doilea

Codul

civil

caz, când succesorii parti-

culari sunt avânzi-cauză ai autorului lor,
constitue aplicaţiunea regulei: „Nemo plus
juris ad alium transferre
potest,
quam
ipse habet“. Succesorul particular este obligat să respecte sarcinile a căror existenţă

era sigură la data când a dobândit dreptul

său, deoarece el este reprezentantul autorului său cu privire la bunurile şi drepturile ce le-a dobândit dela dânsul și el nu
ar putea înlătura actul constitutiv al acestor
sarcine
decât
prin
mijloacele
ce
existau la dispoziţia: autorului său, întrucât
un succesor particular nu poate dobândi
drepturi mai întinse decât acele ce le avea
autorul său. (Mourlon, II, No. 1525, 1540,
1562; Aubry et Rau, II, $ 176, notele 1

urm.: Troplong, Privileges et hypoth&ques,
II. No. 530; Planiol, 1, No. 2%, 297, 504;
II, No.

1172,

1175;

1178,

1179).

69. Prin terţi, în sensul prevăzut de art.

"1175 c€. civ. rom. (1521 c€. civ. fr), se înţeleg acele persoane cari au avut raporturi
juridice cu una dintre părţile cari au sub.
scris contra-înscrisul, însă nu intră. în disoziţiile art. 975 c. civ. rom. (1165 c. civ.
Î). suni acele persoane cari nu figurează
în contra-înscris şi au interes să invoace
conţinutul actului aparent şi simulat pentru a-şi salva drepturile ce le deţin dela
părţile contraciante. Terţele persoane în

"înțelesul

prevăzut

de art.

1176

şi 1182

ce.

civ. rom. (1322 şi 1328 c. civ. în), sunt acele
persoane cari se găsesc în situaţiunile conirare celor arătate mai sus pentru avânziicauză, cu toate că drepturile lor derivă
dela semnatarii actului, le își exercită, în
numele lor propriu, drepturile lor reale
sau personale, cu care au fost învestite
prin efectul unei convenţiuni, a unei dispozițiuni sau prin lege, iar nu drepturile
cari aparținuseră autorului lor şi atacă actul privat ce li se opune, în numele lor
propriu, ca fiind-făcut de către autorul

lor în prejudiciul

drepturilor

lor

şi care

tinde la micşorarea acestor drepturi; ele
discută legalitatea actului nu cu privire
la interesele autorului lor, ei cu privire la
interesele lor directe şi exclusive. Pentru

ca 0 persoană să aibă calitatea de terță
persoană, trebueşie ca ea să nu fi luat

parie la actul ce i se opune nici prin ea
însăşi, nici prin reprezentanţii săi; terţi
în sensul prevăzut de art. 1182 c. civ. rom.

(1528

ce. civ.

fr,),

trebuese

consideraţi,

în

raport cu actul, acele persoane cari nu au
subscris actul şi când actul nu este cauza

mediată sau imediată a drepturilor şi obli-

gaţiunilor ce le au sau pretind că le au.
(Duranton, XIII, No. 134; Mourlon, ed. 7-a,
IL, No. 1525, 1540, 1562; Dalloz, R&p., O-

bligations, No. 5923; Marcadă,. Art. 152%,
No. 5; Demante et Colmet de Santerre, V,

No. 285 bis, III, IV, 291 bis, Î, II; Aubry
et Rau, II, $ 175, notele 5 urm, $ 176
bis, notele 1 urm.; VIII, $ 756, text
şi
notele 102, 110, 119, $ 756 bis, notele 9—19,
18; Laurent, XIX, No. 188, 294, 503, 305,
507, 508, 522; Huc, VIII, No. 255, 954.

248, 250; Baudry et Barde, Obligations, IV,

— 240 —

-

Codul
No.
No.

civil

DESPRE

296,

No.

Il,

504;

297,

6-a,

ed.

Planiol,

9406;

23609,

2355,

de toate părţile contractante, o condiţiune

esenţială pentru existența unui asemenea
act este deci semnătura părţilor, aceea ce
este de altfel şi categoric prevăzui prin

.
1182

ari. 28 leg. autentificării actelor ce dispune
că neştiutorii de carte nu se pot obliga de-

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până

cât în mod autentic.
Semnătura părţii în josul actului reprezentând atestarea consimțimântului ei în
sensul recunoaşterii şi însuşirii conținutului
acelui act care în înţelesul art. 28 trebue
să fie prin propriile ei simțuri, deci în categoria neştiutorilor de carte prevăzută de
acest text intră toţi acei ce nu ştiu nici
serie şi nici ceti, fie că semnează prin si-

la 1927)

1, Lipsa de dată a unui act sub semnătură privată transcris, se acoperă
prin

executarea obligaţiei de partea care se prevalează de lipsa datei, afară
de cazul

când legea o cere imperios sau când se
afirmă că semnatarul nu a fost capabil
de a contracta, în care caz data poate produce consecințe cu privire la eficacitatea
actului.
(frib. Buzău, $. II, 220 din 4

giliu sau prin punere de deget, fie că semnează în mod mecanic — aceea ce este tot
una — suficient că se găsesc în imposibili-

Mai 1925, Dreptul 4/1926).
2, Prin

soană

care,

ayant-cause,

fără

să

se

înţelege

fi luat

parte

cari

nau

de actul ce a semnat.

tate să ia cunoştinţă

o per-

Semnătura dată în alb este cu totul ali-

la un

ceva, căci deşi actul astfel semnat umplându-se mai târziu de partea căreia a

aci determinat, fie în persoană, fie printrun reprezentant, a succedat uneia din
părți sau autorului actului, Aceşti ayanicause, sunt la rândul lor de două feluri:
cu titlul universal, când au dobândit universalitatea patrimoniului autorului
lor,
sau a unei fracțiuni din această. universalitate şi cu titlu particular, când au dobândit unul sau mai multe bunuri determinate în individualitatea lor.
Prin terţe persoane se înţeleg acele per-

soane

fiind

fără intervenţia vreunui
încheiat
acela
funcţionar public, dar care este subsemnat

1178, '1179; Colin et Capitant, Il, p. 24;
Alexandresco, VIL, p. 165, 164, 180, 181;
Matei Cantacuzino. No. 546, 548).
70. A se vedea: art. 975, 1475 şi
din codul “civil cu notele respective.

11?

privată

semnătură

sub

3. Actul

|,

1175,

1172,

75,

Art.

PRIVATĂ

ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

ce

constată

fost pusă

şi cum

semnătura

decât după confecţionarea

totuşi

scrise,

ca

având

aceasta

cele

despre

fost încredinţat, face credință

ca

nar

îi

celor

fundament

încrederea pe care o manifestă semnatarul
faţă de partea căreia s'a încredințat actul
în alb nu contrazice cu nimic disp. ari.

„28, care fiind de interpretare strictă, priveşte numai pe neştiutorii de carte în mod
general. In consecinţă, actul prezentati în

luat parte, nici personal,

speţă este -nul. (Trib. Covurlui S. II, sent.
civ. din 16 Decemvrie 1925. Jur. Gen. 1926

nici reprezentaţi, cu alte cuvinte, cari pot
invoca cu succes maxima: res inter allios
acta. (Trib. Buzău, S$. IL, 340 din 10 lunie
1905, F and Săpt. 25/1925, Pand. Rom. 1926,

No.

-

Ă

142).

se vedea:

4. A
4,5.

art.

1180,

notele,

1. 2,

„Art. 1171, — Acela cărui se opune un act sub semnătură prisau
vată, este dator a-l recunoaşte, sau a tăgădui curat scriptura
subsemnătura sa.
le aceluia al căMoștenitorii săi :), cei ce reprezintă radrepcături
cunosc scriptura
nu
ruia se pretinde
că ar îi actul, pot decla
sau subsemnătura
27, 28;

autorului lor. (Civ.

1178

urm.; Leg. autent. act.

Pr. civ. 162 urm.; Civ. Fr. 1323).

Celui auguel on oppose un acte

Text. fr. Ari. 1928. —

sous seing

prive

signature.
est oblig& d'avouer ou de desavouer formellement son &eriture ou sa
ne conquwils
er
dâclar
de
ter
conten
se
t
peuven
cause
Ses h&ritiers ou ayants
naissent point l'6criture ou la signature de leur auteur.
Bibliografie

(continuare).

Consranrinesou JAc. N., Despre festamente, p. 26;
Fiu D. [., Notă sub Cas. „ 467 din 25 Februarie
.

1) Aci din eroare, Li sa omis cuvântul „sau“

31235

— Codul

civil

adnotat

—

VIII

1925,

Pand.

Rom.

1925,

L, 115.

punându-se în locu-i o virgulă.
Pp

01

16

Art.

1178

DESPRE ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

Doctrină,

569;

PRIVATĂ

Larombitre,

Codul

civil

Art,

1525,

Obligations,

]. Recunoaşterea voluntară sau verificarea de scripie, vor puria numai asupra
semnăturii, deoarece, în principiu, actul
sub semnătură privată este valabil dacă
este semnat de acel căruia i se opune;
dacă însă actul nu este valabil decât dacă
este scris în tot sau în parte de cel care

1524, No. 3; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $
756, p. 247; Dalioz,, Re€p., Obligations, No.
5859; Suppl, Obligations, No. 1588; Laurent, XIX, No. 269).
7. Potrivit dispoziţiunilor
art. 1595 e.
civ. fr. (1177 c, civ.
rom.) necunoaşterea
scripturii se face
numai
de moştenitor
sau de acel care reprezintă drepturile per-

vor puria nu numai asupra semnăturii ci
și asupra sctripturii. (Dalloz, Râp., Vârification _d'6criture, No. 22; Suppl., Obligations, No. 1589; Alexandresco, VII, p. 172).

loc prin o declaraţie a lor că nu cunose
sau nu recunose scriptura sau semnătura
depeact. (Demolombe, XXIX, No. 369: Larombiăre, -Obligations, Art. 1325, 1524, No.

l-a subscris,

recunoaşterea

sau

verificarea

soanei

2. In cazul când, potrivit dispoziţiunilor
art. 1526 c. civ. fr. (1180 c. civ. rom),
actul trebueşte să poarte menţiunea: „bun

şi aprobat“, nerecunoaşterea
trebui să poarte şi asupra

țiuni.

(Demolombe,

ei Rau,

XXIX,

ed. 4-a, VIII,

No. 375;

ture, No, 9: Laurenţ, XIX,
dresco, VII, p. 172).

Aubry

8,

Dalloz,

Alexandresco,

VU

autentice,

p. 172).

semnătură

ci numai

privată.

pentru

(Dalloz,

actele

Rep.,

5.

Rep.

Denegarea

sau

Verification

tăgăduirea

numai de acel
căruia
scriptura sau semnătura

declaraţia sa
actul produs.

constată

nată
Râp..

sub

-

subscriitorului

că

face

recunoscut
actului

recunoaşterea

de fraudă
Vârification

expres
nu

au

sau
drep-

să declare că nu
de cazul când se
a

fost

determi-

sau violenţă.
d'6criture, No.

(Dalloz,
23),

făcută
tacit.

Astiel, când partea nu

tura, dar cere termen a
descărcare. acte pe cari

nici semnat
Verification

un act sub semnătură

No. 269; Alexan-

opune înscrisul, poate fi
mod expres cât şi în mod

atât

în

contestă semnă-

produce
însă nu

acie în
le mai

prezintă, şi când reclamantul cere instaniei să considere această împrejurare ca o

d'ecriture, No. 9).
RI
„6. Poirivit dispoziţiunilor art. 1525
ce.
civ, în, (1177 €. civ, rom.), când se opune

vată, denegația
să fie formală,

şi are

.

d'eri-:

se

actul

Jurisprudenţă,
:
Ax
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1, Recunoaşterea unui act sub semnătură privată de către pariea' căreia j se

îi
este atribuită
şi ea are loc prin

că nu a scris,
(Dalloz,
Rep.

au

V&rifi-

cation d ceriture, No.)
d
p
„
Există
deosebire între
denegarea sau
tăgăduirea scripturii şi declaraţia de necunoaştere a scripiurii, cu toate că amândouă duc la rezultatul verificării serip-

turii. (Dalloz,
ture, No. 9),

cari

sinceritatea

tul să tăgăduiască sau
cunese scriptura, afară

3. Recunoaşterea volutară sau verificarea de scripte nu pot avea loc pentru actele

Acei

implicit

Rep., Obligations, No. 5861; Verification
d'ecriture, No. 22; Suppl., Obligations, No.
1589;

îi este atribuit

6; Demante et Colmet de Santerre, V, No.
287 bis, I; Bonnier,
Trait des preuves,
No. 715; Dalloz, Rp. Vârification d'tcri-

seripturii va
acestei men-

$ 755, p. 247;

căreia

recunoaştere tacită a înscrisului. omisiunea instanței, dea se pronunța asupra
acestei cereri, este esențială,
(Cas. | 467

pri-

din 25 Februarie

sau tăgăduirea trebueşte
(Demolombe, XXIX, No.

1925).
2. A

se vedea:

1925.

art.

Pand. Săpt. 15 din

"
1180, notele 1,2, 4,5.

Art. 1118.— Când cineva nu recunoaste

scriptura și subsemnătura sa, sau când succesorii săi 1) decl
ară că nu le cunosc, atunci
justiţia ordonă verificarea actului. (Pr.
civ. 159, 162 urm., 176—
184; Civ. Fr. 1324).
„Tea. fr. Art. 1824, — „Dans le cas
oi la partie dâsavoue son 6eriture ou
sa signature, et dans le cas oi ses herit
iers, ou ayants cause declarent ne les point
connaitre, la verification en est ordon
te en Justice.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)

Dovadă 7,
Expertiză 12, 13,

| Scadenţă 4.
Scriptură 2, 3, 7.

Marturi 6. 6

Act

sub

Acţiune
Acțiune

.

*

semnătură *
12
principală

1) Art.

.

pri3,

francez

4,

.
| Autoritate

cnaecat &
Condiţiune

Deget 10.

1324 adaugă

după

de

lucru

ju

aceste

1to

Semnătură 1, 2, 3, 7.

.

2, 36,7.

probă Ti
“ Recunoasteas ee!

5.

-

=

Necunoaştare

,

Reprezentanți 6.

cuvinte:

„0u

avyanis

— 949

ro.
0.

cause“.

!

9.

i

i

Dinceritate

3

1:

6, 1,9—18,

Vespaă : ded
Verigicare, de scripte

”

2, 3,

.

Codul

civil

Doctrină,
1. În cazul când cel în profitul căruia
a fost semnat un act sub semnătură privată acţionează în judecată pe cel care
l-a subscris şi pârîtul păstrează tăcerea,
actul este considerat ca recunoscut. (Dal-

loz, R6p., Verification d'6eriture,
„95: Planiol, IL, No. 69).

No.

8,

2. Acel în profitul. căruia a fost semnat
un act sub semnătură privată poate să
reclame plata pe baza actului, iar dacă
pâriîtul tăgădueşte sau declară că nu cunoaște scriptura şi semnătura, tribunalul
va ordona o verificare de scripte, care
formează un incident în această instanţă.

(Dalioz.

Reâp., Verification

d'6criture,

No.

8, 25; Alexandresco, VII, p. 173).
3, Acel în profitul căruia a fost semnat un act sub semnătură privată, are
dreptul ca pe cale principală să ceară
recunoaşterea sau în caz de tagădă veriîicarea seripturii
şi
semnăturii actului.
(Larombitre. Obligations, Art. 1325, 1524
No. 1: Dalloz, Râp., Verification d'criture, No. 26).
4, Această cerere se poate face fie înainte, fie după scadenţa datoriei constatată
prin actul sub semnătura privată. (Larom-

biere,

Obligations,

Dalloz,

Rep,

5. De asemenea
face, înainte de

prevăzută

Art.

1523

Vârification

în act.

41324, No. 2;

d'Ecriture,

No.

această cerere se poate
îndeplinirea condiţiunii

(Dalloz,

BRâp.,

Vârifica-

tion d'Ecriture, No. 28).
6. Când actul sub semnătură privată
nu se recunoaște de moştenitorii sau reprezentanţii acelui căruia i se atribue actul,
tribunalele pot admite, pe lângă verifi-

Art. 1179

PRIVATĂ

ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

DESPRE

carea de
scripte şi proba cu marturi,
(Alexandresco, VII, p. 175, nota î),
7. Dovada sincerităţii scripturii şi semnăturii actului sub semnătură privată va
trebui să fie făcută de acel care deţine

actul

şi-l

produce

în

justiţie

iar

nu

de

acel care îl. tăgădueşte sau declară că nu
recunoaşte scriptura. (Planiol, II, No. 68). -

9. Un

noscut:cu

produce
clauze

act sub
ocazia

efect

şi

semnătură

privată recu-

uneia

clauzele

cu

privire

a căror executare

(Dalloz, R&p.,

din

Obligations,

sale,

la

celelalte

s'ar cere

ulterior.

No.

5867).

9, Când actul a fost recunoscut în instanță, nu este locul a se face verificarea
de scripte. (Alexandresco,
VII,
p.
17,
nota 2).
.
10. Nu este locul a
se face verificare
de scripte când actul este semnat prin
punere de
deget. (Alexandresco,
VII, p.
175, noia 2).

11]. Tribunalele vor recurge

la verifica-

rea de scripte numai când nu vor găsi
suficiente elemente de convingere din cercetarea actului si împreiurările cauzei.
(Alexandresco, VII, p. 175, nota 2).
12. Tribunalele nu sunt obligate să recurgă numaidecât la experţi, ci pot face
ele singure verificarea scriptelor, față cu
actele
produse
de
părţi.
(Demolombe,

XXIX,

No.

372:

Larombitre,

Obligations.

Art. 1525, 1524, No. 10; Bonnier. Traite
des preuves, No. 715: Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 756, text şi nota 94, p. 247;
Alexandresco, VII, p. 175, nota 2).
13. Tribunalele când au recurs, pentru

verificarea

de

scripte,

la

expertiză.

nu

sunt legate de avizul expertilor. însă. în
acest caz, trebuesc să arate motivele peniru care
au
înlăturat
avizul. (Alexandresco, VII, p. 175, nota 2).

“Art. 1119.
— Actele sub semnătură privată, cari cuprind convențiuni sinalagmatice 1), nu sunt valabile dacă nu s'au făcut în
atâtea exemplare originale câte sunt părți cu interes contrariu.
Este de ajuns un singur exemplar original pentru toate persoanele
cari au acelaş interes.
Fiecare exemplar trebue să facă menţiune de numărul originalelor

se sau

făcuţ.

Cu toate acestea,

lipsa de menţiune că originalele s'au făcut în

număr îndoit, întreit ş. c. [., nu poate

fi opusă

de acela

care

a

executat din parte-i convenţiunea constatată prin act. (Civ. 943, 1167,
1190, 1197; Civ. Fr. 1325).
Text. fr. Art.
ventions

1325.

synallagmatiques,

—

Les actes sous seing priv€ qui contiennent des con-

ne sont valables

qw'autant

quiils ont

&t6

faits

en au-

tant d'originaux qu'il y a de parties ayant un interât distinet.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le mâme îinterât.
Chaque original doit coutenir la mention du nombre des originaux qui en

ont

6t6 faits.

1) Prin „convențiuni sinalagmatice“, se înțeleg
reciproce pentru fiecare din părţile contractante,

acele

— 243—

convenţiuni

sau

învoiri,

care

cuprind

îndatoriri

Art. 1179

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

PRIVATĂ

Codul

civil

Neanmoins le defaut de mention que les originaux ont 6t6 faits doubles,
“txiples, ete., ne pent âtre op pose par celui qui a execute de sa part la convention
portee dans Vacte.
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4002

urm.;
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în

favoarea

loz, Rep...
tions, No.

afară

deoarece este un contract

căreia

de

cazul

se

când

dă

Acquiescement,
4006),

persoana

achiesarea

No.

25;

nu

Obliga-

8. Convenţia care constată un împrumut nu trebueşte făcută în dublu exemplar,

deoarece

este

un

contract

unilateral.

(Alexandresco, VII, p. 194).
9. De asemenea contractul de comodat.
(Alexandresco, VII, p. 194).

10. Fidejusinnea nu trebueşte
făcută
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bligations,

— 244—

Codul

ACTELE

DESPRE

civil

e
în aceste cazuri recunoaşterile de datori
vor trebui făcute în dublu exemplar, deoarece există două obligatii corelative si
la
debitorul nu trebueşie să se găsească
(Demolombe,
creditorului:
disereţiunea

No. 164;
Obligations,
Laurent, XIX, No. 220; Alexandresco, VII,
,
p. 194, 195, nota 1).
loc chiar
are
soluţiune
1]. Această
dacă fidejusorul intervine în însuşi actul
care constată existenţa datoriei. (Laurent,

No.

4007;

Suppl.

XIX, No. 220).

obligații către fidejusor, care nu derivă din

natura fidejusiunii, actul va trebui să fie
deoarece cuexemplar,
făcut în dublu
prinde o convenţie sinalagmatică. (Demolombe. XXIX, No. 40:; Aubry et Rau. ed.
„ 4-a, VIII. $ 756, p. 227: Dalloz, Rep., Obli-

sations,

No.

1645;

Laurent,

XIX,

vată tranzacție.

No. 4015).

Obligations,

_Suppl.,

4007;

No.

No.

222).

acest caz, numai debitorul ce trebueşte
să-l plătească rămâne obligat sau nu rămâne de plată niciun rest şi în acest caz

este

obligat.

Laurent,

dresco,

VII,

XIX

p.

(Demolombe,

No.

220;

Alexan-

„14. Dacă însă actul de regularea socote-

în

cazul

când

nu

Promisiunea

trebuește

de

făcută

vânzare

prin

1649;

VII,

p. 195, nota

în

dublu

exemplar.

contract unilateral.
tissement, No. 8y:

Alexandresco, VII, p. 194).
18. De _ asemenea,

chreză,

4015).

(Dalloz,

este

contractul

Rep.,

de

Obligations,

un

Nan4015;

|

anii-:
No.

trebuese

- Dalloz.

făcute

Rp,

în

dublu

Obligations.

exemplar.

No.

parte.

(Dalloz, Rp,

No. 592 urm.; Larombiăre,

1651:

adică

Obliga-

No. 11: Bonnier, Traită
6yi; Aubrv et Rau, ed.

Laurent,

It,

XIX, No.

No.

1146:

218, 222 urm.;

Comp.;

Alexan-

dat. (Demolombe, XXIX. No. 395; Larompiere, Obligaiions, Art. 1325, No. 11; Dal“loz, Râp., Mandat, No. 155; Obligations. No.

4014:

Suppl.,

xandresco,

27, De

chreză,

19. Recunoaşterile
de
datorie, neconstatate prin act autentic, chiar cu stipularea unui termen în favoarea debitorului,

nu

o singură

1651; AlexanNo.
Obligations,
Suppl..
dresco, VII, p. 194, 196).
26. De asemenea. contractele de man-

1).

deoarece

cuprind

dresco, VII, p..194, 195).
25. Astfel, nu trebuese făcute în dublu
depozit, chiar
de
exempiar, contractele
dacă sar fi stipulat o remuneraţie. (Demolombe, XXIX. No. 395: Larombiere. Obligations, Art. 1525, No. 11; Dalloz, Rep.
No. 4014;
Obligations,
Depât, Nu. 145:

Laurent,

(Dalloz,
Rep.,
Obligations, No.

care

Planiol,

17, Amanetul nu trebueşte constatat prin
act

actele

No.

XIX, No. 220: Huc, VIII, No. 239; Alexandresco,

asemenea

4-a, VIII, $ 756, p. 226; Dalloz, Râp. Obligations, No. 4014; Suppl., Obligations,

unilaterală

act în dublu

No.

23. De

tions, Ari. 1325,
des preuves, No.

p. 227; Dalloz, R€p., Obligations, No. 4012;
Obligations,

cuprind

XXIX,

actul

exemplar, deoarece
nu
constitue nici o
obligaţie pentru cel ce o primeşte. (Demolombe, XXIX, No. 597: Larombitre, Obligations, Art. 1325, No. 19; Marcad6, Art.
1525, No. 4; Troplong. Vente, I, No. 114
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756,
Suppl.,

care

fiecăreia dintre
obligaţia
acele în cari
părți constitue o obligaţie principală a
şi la convenţiunile
nu
contractului, iar
(Demolombe,
sinalagmatice
imperfecte.

(Dalloz, R€p., Obligations, No. 4010).

16.

actele

convențiunile sinalagmatice perfecte,

de regularea socotelilor ar cuprinde o novațiune de datorie cu stipularea unui ter-

inen.

asemenea.

Obligations, No. 4015).
1325 c. civ. î7.
24. Dispoziţiunile art.
(170 ce. civ. rom) privitoare la dublul
exemplar îşi găsesc aplicaţiunea numai la

195).

asemenea,

29. De

vala. decât

lilor cupriride un contract bilateral, cum
ar fi o tranzacţie, el trebueşte făcut în dublu exemplar. (Dalloz, Rp., Obligations,
No. 4010; Comp: Alexandresco, VII, p. 195).

15. De

(Dalloz, R6p., Obligations,

a contractelor
rezoluţie
convenţiuni' de
sinalaematice, dacă de ele nu se pot pre-

XXIX, No. 596;
Aubry
et Rau, ed. 4-a.
VIII, $ 756, p. 226; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4009; Suppl., Obligations, No.

1646;

4-a,

ed.

convențiuni de rezoluţie şi revocare a condacă ar cu:
chiar
tractelor unilaterale,
prinde în mod accesoriu vreo obligaţie
în favoarea obligatului primitiv. (Dalloz,
Râp., Obligations, No. 4015).

13. Aciul de zregularea socotelilor nu
trebueşte făcut în dublu exemplar, deoarece sau rămâne de plătit un rest şi în

nimeni . nu

Rau,

et

Aubry

402;

No.

XXIX,

VIII, 8 756, text şi nota 22, p. 227; Dalloz,
Rp. Obligations, No. 4013; Suppl., Obligations. No. 1647).
2]. Nu trebuesc făcute în dublu exem.plar, actele de confirmare, de ratilicare,
de renuntare la o acțiune în resciziune.
sau în nulitate, dacă nu conţin o adevă-

îşi ia oarecari

însă creditorul

12. Dacă

Art, 1179 :

PRIVATĂ

SUB SEMNĂTURĂ

4015;

Suppl., Obligations, No. 1647).
20. Dacă însă, datoria fusese deja con-

statată în mod regulat printrun act ante-

rior. actul nou cuprinde o novaţiune sau
dacă debitorul nu contractează obligația
nouă decât sub condițiunea unui termen.

28.

asemenea,

Sunt

Râp.,

1651;

nota

contractele

considerate

şi deci

No.

195,

194,

p.

(Dalloz,

235).

lagmatice

Obligations,

VII,

1,

de

Nantissement,

supuse

conventiuni

formalităţii

Ale-

196).

antțiNo.
sina-

du-

a
blului exemplar, actele de împărțeală
alsuccesiunilor şi lucrurilor comune.
loz, Râp.„ Successions, No. 1627; Alexandresco, VII. p. 194).
loca29. De asemenea, contractele de
tiune. (Dalloz. Rep.. Louage, No. 118; Alexandresco, VII, p. 188, 189).
30. De asemenea, contractele de vinde-
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Art. 1179

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

re-cumpărare. (Dalloz,
Râp.,
76: Alexandresco, VII, p. 188,

Vente,
194).

No.

ale contractelor
favoarea tuturor

4017;

Suppl..

Obligations,

No.

1653;

Laurent, XIX, No. 223; Huc. VIII, No.
238; Planiol, II,- No. 1146; Alexandresco,
VII, p. 195).
!

34. Astfel,

actul

de vindere-cumpărare

va trebui făcut în un singur exemplar,
dacă se prevede în act, că preţul a fost
plătit. Dacă însă vânzâtorul şi-a rezerva
t
uzufructul sau actul cuprinde oarecare
obligațiuni din partea cumpărătorului,
el
trebueşte făcut
în
dublu exemplar, cu
toate

că preţul a fost plătit
redactarea actului. (Demolombe,înainte de
XXIX,
No. 400;
Larombitre,
Obligations, Art,
1525, No. 22; Dalloz.
Rep.,
Obligations,
No. 4018: Suppl.
Obligations,
No. 1653:
Mourlon,
$

II, No.

756.

p.

927.

lexandresco,

35.

1548; Aubry

228:

VII,

Contractele

Huc,

p.

195,

pot

et Rau,

VIII.

fi

196).

No.

VIII

238;

încheiațe

A-

prin

corespondenţă, fără să fie necesar
ca aceste scrisoii să fie în dublu exemplar,
mai ales că scrisorile trimise de
ambele
părți echivalează
cu
dublul
exemplar.

(Larombiăre, Obligations, Art. 1325,
44; Dalloz, Rep, Obligations, No. 4021).No.

36. Formalitatea dublului
acielor sub semnătură privată,
rea dominantă, nu-şi găseşte
în materie comercială, afară de

ar fi prevăzută

formal

de lege

des

preuves,

exemplar a
după păreaplicațiunea *
cazul când

în

această

materie.
(Duranton. XIII, No.
149: La.
rombi&re, Obligations, Art. 1325, No. 3;

Bonnier,
Aubry

Trait6

et Rau,

ed. 4-a, VIII.

No.

69:

$ 756 text

şi

nota 49. p. 255; Dalloz. Râp.. Obligations,
No. 4022; Suppl.. Obligations, No. 1654;

Lyon-Caen et Renauli, droit commerc
ial.
"Il. No. 56: Alexandresco, VII, p.
196, 197).

37. După

39.

altă părere

formalitatea

dublului exemplar îşi
găseşte aplicațiunea
nu numai în materie civilă.
ci şi în ma-

terie comercială. (Mass6, Droit commer
cial. TV. No. 2415 urm),
38. Astfel, potrivit primei păreri,
poli.

civil

,

Dispoziţiunile

(1179

ce.

civ.

art.

rom.),

1525

ce,

civ,

nu-și găsesc

în.

aplica-

țiunea la constituirea societăţilor anonime
și societăţilor
în
comandită pe acţiuni,
care trebuesc constituite numai prin act

sinalagmatice, făcute în
părţilor.
(Demolombe,

laematică,
chiar perfectă, a încetat să
mai fie sinalagmatică, deoarece obligaţia
directă şi principală a fost executată de
una dintre părţile contractante, actul care
intervine asupra acestei
convenţiuni nu
trebueşte făcut în dublu exemplar. (Demolombe, XXIX, No. 599: Larombiăre, Obligations, Art. 1325, No. 20: Aubry ei
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 227: Mourlon,
II, No. 1548; Dalloz,
Rep,
Obligations,

No.

VII. p. 197).

actele de rezoluţiune

XăĂIX, No. 405; Larombitre,
Obligations,
Art. 1525, No. 17: Dalloz. Rp... Obligations, No. 4015; Suppl.,
Obligations, No.
1652).
|
!
33. In cazul când o convențiune sina-

Codul

iele de asigurare sunt valabil făcute întrun
singur
exemplar.
(Alexandresco,

31. De asemenea, subscripţiunile la lucrări de librărie. (Demolombe, XXIX, No.
591: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756,
p. 226).
,

32, De asemenea.

PRIVATĂ

autentic, (Alexandresco, VII, p. 197).
40. Asociaţiunile în participare vor

fi

supuse
formalităţii
dublului
exemplar,
când vor fi constatate prin act sub semnătură privată.
(Alexandresco,
VII
p.
197).

41,

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1325

e.

civ, fr. (1179 c. civ. rom.), numărul exemplarelor originale ale actului sub semnătură va trebui să fie esal cu al părților

având

sations,
189,

interes contrar.
No.

4030;

190).

42.

Potrivit

(Dalloz, Rep.. Obli-

Alexandresco,

dispoziţiunilor

VII,

aceluiaș

p.

ar-

ticol, pentru toate persoanele având ace„laşi interes, este deajuns un singur exemplar original.
(Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4050; Alexandresco, VII, p. 190).
48. Trebuese considerate ca având interes contrar într'o convenţiune sinalagmatică,
acele părţi cărora convențiunea
le impune prin ea
însăşi
din momentul
formaţiei sale. obligaţiuni reciproce. (Dal-

loz, Rep., Obligations,
Obligations. No. 1657),

No.

4031;

Suppl,

44. Când într'o convenţiune există mai
multe părţi, care au acelaşi interes, ele
vor fi considerate, din punctul de vedere
al formalităţii dublului exemplar, ca o
singură parte, chiar dacă ulterior eonven.
țiunea ar ridica între ele, în executarea ei,
interese particulare
şi distincte, (Demolombe, XXIX, No. 407; Larombitre, Obli-

gations, Art.
ed.

4-a,

No.

1657).

VIII,

Obligations,
„45.

interes,

Astfel.

pentru

1325, No. 23: Aubry-et
$ 756,

p.

228:

No. 4031; Suppl.,
se

asociaţii

consideră

care

Rep.

Obligations,

că

tratează

afacerile societăţii.

Rau,

Dalloz,

au
cu

(Aubry

acelaşi
un

terț

et Rau,

ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 229; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 40531).
46. De asemenea. covânzătorii şi cocumnărătorii. (Dalloz, Rp.
Obligations, No.

47. De asemenea," cocreditorii sau code-

bitorii solidari sau conjuncți.
Obligations, No. 4031).

48.

(Dalloz, Râp.

In cazul când sunt mai multe părți

cu acelaşi interes, unicul original se
va
încredința aceluia desemnat de toate
păr-

țile, fără să fie necesar a se prevede în
act cui sa remis actul sau dacă s'a re-

mis

âctul

în

prezenia

tuturor

părților

cu

când

ac-

acelaşi interes. (Demolombe, XXIX, No
410;
Larombiăre, Obligations, Art. 1505;
No. 25: Dalloz, Râp., Suppl,
Obligations,
No. 1660).
49. In cazul când nu sau îndeplinit
formalităţile prevăzute de ari. 1525 c. civ.
fr. (4170 e. civ. rom.), cu privire la
dublul exempl
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ar,

după

o

părere,

:

Codul

original

singur

întrun

făcui

este

tul

p. 25U; Dalloz, Rp. Obligations, No. 4046;
Suppl., Obligations, No. 1661, 1662; Larom-

şi

că a
deci nu poate dovedi prin el însuși
convențiunii
fost convenţiune,. existenta
înva putea fi dovedită de partea ce o

(Bonnier.

voacă.

685; Marcad6,

Trait6

Art. 1525, No..1,

piere, Obligations, Art. 1325, No. 27: Lau-

de numărul originalelor, nefiind deajuns
dacă se face menţiunea că sau făcut atâtea originale câte părți interesate sunt.

No.

XIX,

Laurent,

1663;

(Dalloz,

R€p..

cențiunii

nu

bis, VI;

xandresco VII, p. 199).
în cazul când
părere,
51. După altă
actul sub semnătură privată a fost făcut
existența, conîntrun singur exemplar,

fi dovedită

poate

decât

în

părerea

dominantă,

când

ac-

tul sub semnătură privată nu îndeplineşte
cerinţele art. '1525 c. civ. fr. (1179 c. civ.
un început de
rom), el poate constitui
probă scrisă care poate fi compleciat prin
dovezi

alte

ca. marturi,

prezumpțiuni,

etc.

(Merlin. Reperioire, Double &erit, No. s;
Larombitre, Obligations, Art. 1325, No. 38:
Bonnier, Trait€ des preuves, No. 689; Marcadă, Art. 1525, No. 2; Mass6, Droit Commercial, IV, No. 2412; Demanie ei Colmet
de Santerre, V, No. 288 bis, X; Aubry et
Rau, VIII. $ 756, text şi nota 38, p. 251:
Laurent, XIX, No. 529: XX, No. 286; Huc,
VIII, No. 241, 249; Alexandresco. VII p.
164;
No.
XIII,
199: Contra: Duranton,
Demolombe, XXIX, No. 429; Mourlon, II.
No. 1559).
sub
actelor
valabilitatea
53, Pentru

semnătură

privată,

cari

conven-

cuprind

nu este suficient ca
țiuni „Sinalaematice,
exemplar, ci
ele să fie făcute în dublu
trebueşte ca în fiecare exemplar original
de numărul exemsă se facă menţiune

No. 445;
XXIX,
plarelor.. (Demolombe,
Dalloz, REp., Obligations, No. 4045; Suppl.,

_Obligations,

1661:

No.

Alexandresco, VII,

214;

Laurent,

p.

189,

54, Lipsa acestei mențiuni
tatea actului sub semnătură

XIX,

192).

55.

fr.

No.

1152;

No.

aduce nuliprivată.
(De-

Alexandresco

Potrivit dispoziţiilor

(4179

original

II,

ce.

rom.),

civ.

trebue

să

facă

”

VII,

art. 1325 e. civ.

fiecare

menţiune

exemplar
de

nu-

făcut. Dacă
mărul originalelor ce s'au
menţiunea lipseşte pe unul din exempla-

re, actul sub semnătură privată nu e valabil, chiar dacă ea ar exista pe toate celelalte exemplare. (Demolombe, XXIX, No.

416, 418; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756,

Suppl.,

Rep..

De-

No.

V,

288

Obligations,

a

numărul

exemplarelor

418;

Larombitre,

”

faptul că

originale,

actul ar fi fost făcut în numărul de exemplare cerut de lege, nu acoperă nulitatea
lui şi nu se poate admite dovada că în
realitate s'au făcut atâtea exemplare, câte
părți interesate suni. (Demolombe, XXIX,;

No.

Obligations,

Art.

1525, No. 27; Aubry et Rau ed. 4-a, VILI,S
756, text şi nota 34. p. 250; Dalloz, Rep.

Obligations, No. 4040, 4068; Supple Obligations, No. 1666; Laurent, XIX, No. 247;
Alexandresco, VII, p. 192).
60. Sa decis însă, că producerea efecdouă

celor

tivă

a

No.

4068:-Suppl.,

II,

p.

195;

să

se

et

Rau,

originale

Râp.,

(Dalloz,

actului.

Planiol,

Râp., Obligations, No. 4045; Suppl., Obligations, No. 1662; Laurent, XIX, No. 217:
p. 192).

Dalloz,

420, urm.;

Santerre,

de

58. După altă părere, actul sub semnătură privată este valabil. considerându-se
c.
că sau îndeplinit dispoziţiile art. 1325
civ. fr. (1179 e. civ. rom), când sa făcut
menţiune pe fiecare original, că sau făcut
câte pării interesate
exemplare
atâtea
sunt, fără să se fi indicat numărul lor.
(Larombiăre, Obligations. Art. 1525, No.
26; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 68;
Marcad6, At. 1525, No. 2; Aubrv et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 756 p. 250: Dalloz, Râp„
Obligations No. 4049: Suppl., Obligations,
No. 1664).
59. In cazul când lipseşte menţiunea de

iatea

molombe, XXIX, No. 416, 4; at
D et
Rau. ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 250; Dalloz,

Planiol,

Colmet

dresco, VII, p, 192, nota 2).

două cazuri şi anume: când una dintre
şi când
convenţiunea
părți a executat
convenţiunea nu este contestată. (Demolombe, XXIX, No. 419, 426 urm.; Dalloz,
Rep... Suppl., Obligations, No. 1668).

50. După

et

No. 4664; Laureni, XIX, No. 215; Huc,
VIII, No. 240; Alexandresco, VII, p. 19%,
nota 2).
57. Dacă însă există numai două părţi
cum ar fi întrun contract de locatiune,
această mențiune e suficientă. (Laurent,
XIX, No. 215; Huc, VIII, No. 240; Alexan-

Ale-

4054;

No.

mante

No.

XXIX,

(Demolombe,

297; Alexandresco, VII, p. 197, 198).
50. Tribunalul va putea deferi din oficiu jurământ supletoriu acelui care produce actul făcut întrun singur original.

Obligations,

,

56. In fiecare exemplar original, după
o părere, trebueşte să se facă menţiune

2; Demanie

Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756,
,
şi nota 36, p. 251; Dalloz, Râp.. Suppl

No.

p.

VII

Alexandresco,

No. 217:

192).

X:
ct Colmet de Santerre, V. No. 288 bis, texi

Obligations,

XIX,

rent,

No.

preuves,

des

Axt. 1179

PRIVATĂ

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

DESPRE

civil

No.

Contra:

acoperă

nuli-

No.

1679;

Obligations,

Obligations,

Alexandresco,

1155;

Colmet

Demante_et

VII,

de

Santerre, V, No. 288 bis, VI).
care produce
61. Partea contractantă
ce-l are în mâinile
exemplarul original
mensale, nu se poate prevala de lipsa
au
țiunii de numărul originalelor ce trebui
facă.

(Bonnier,

No. 686; Marcad6,

mante
his,

No.

4-a, VIII.

et. Colmet

VI;

Dalloz.

des

preuves,

$

230;

De-

Oblisations,

_No.

756,

de Santerre,
Rep.

p.

YV, No. 288

Suppl.. Obligations, No. 1680; LauXIX, No. 229; Alexandresco. VI,
193, nota; Contra: Demolombe, XXIX,

4068;
rent,
p.

ed.

Trait€

Art. 1325, No. 2: Aubry

62.

407,

419).

Lipsa

menţiunii

de numărul

origi-

e
nalelor poate fi invocată numai de părțil |i
contractante, iar nu şi de terții cărora
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Art. 1179

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

Codul

PRIVATĂ

civil

se opune actul. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. FL048; Suppl., Obligations, No. 1663;

părţi interesate sunt, ca să se îndeplinească

Laurent,

civ. rom.), pentru partea care nu a scris
dublul exemplar. (Larombiăre, Obligations,

63.

act

XIX,

Chiar

de

No.

226).

dacă

numărul

se

face

menţiunea

originalelor,

se

poate

în

un singur ori-

ginal. (Demolombe,
XXIX,
rombiere, Obligations, Art.

No. 417; La1325, No. 2;

Aubry et Rau, ed, 4-a VIII $ 736, p. 230;
Dalloz,
_Râp.,
Obligations,
No.
4050;
Suppl., Obligations,
No.
1665; Laurent,
No.

216;

Alexandresco,

VII,

p.

133).

64. Falsitatea mențiunii poate fi dovedită prin proba contrară, fără să fie nevoie a se recurge

la calea înscrierii în fals.

(Demolombe, XXIX, No. 417: Larombitre,
Obligations, Art. 1525, No, .28; Aubry et
Rau,

ed.

Rp...

4-a,

VIII,

Suppl.,

$ 756,

p.

Obligations,

No.

230;

Dalloz,

1665;

Lau-

65. Dovada nu poate
fi făcută
marturi. ci potrivit dreptului comun.

prin
(La-

rent,

XIX

No.

rombitre,

216).

Obligations,

Art.

1525,

No.

98:

Dalloz, Râp., Obligations. No. 4050: Suppl.,
Obligations, No. 1665: Laurent, XIX, No.
216: Alexandresco. VII, p. 195, nota 3).
66.

Dacă

se

dovedeşte

sau

se

recu-

noaşte că actul a fost redactat într'un
singur exemplar, el este nul. (Aubrv et
Rau. VIII, $ 756. .p. 950: Laurent XIX.

No. 52:

Huc,

VIII, No.

245: Alexandresco.

VII, p. 193),
!
67. Actul sub semnătură
fi valabil

plar.

deşi

iar

nu

făcut

în

întrun

atâtea

privată

poate

singur

exemplare

exem-

câte

părţi cu
interese
contrare
sunt. atunci
când exemplarul semnat de părți a fost
depus,
în
mâinile
unei
terte
persoane

aleasă

de dânsele

și însărcinată

cu

păs-

jrarea lui în interesul tuturor. In acest
caz. fiecare din părțile contractante poate
recurge la
exemplarul
depus.
(Demo.

lombe,

gations,

XXIX.
Art.

No.

442:

1525,

No.

Larombiăre,

42:

Bonnier,

Obli-

Trait6

art. 1526 ce. civ.

fr.

(1180

c.

Art. 1325, No. 34; Dalloz, Rep., Obligations,

do-

vedi că nu s'a făcut decât

XIX,

dispoziţiunile

No. 4027).

7]. Actul

este valabil

A

când

există dife-

renţă în redactarea originalelor, dacă toate
au de obieci să constate aceeaşi convențiune. (Demolombe, XXIX, No. 412; Larom- -

biere, Obligations, Art. 1325, No. 45; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, text şi nota
51, p._ 2530; Dalloz, Râp., Obligations, No.
4028; Suppl., Obligations, No. 1655; Alexandresco, VII, p. 190).
172, In acest caz, tribunalele vor interpreta şi aprecia în mod suveran, termenii
diverselor
originale. (Demolombe,
XXIX,

No. 412; Dalloz, Râp., Obligations, No.
4028; Suppl., Obligations, No. 1655).
73. Astfel, tribunalele vor examina dacă
lipsa de conformitate a originalelor nu

rezultatul

contra

unei

fraude,

celeilalte.

a uneia

(Demolombe,

din

este

părţi

XXIX,

No.

412; Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 229, 230;
Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 1655;
Mass€, Droii commercial, IV, No. 2421;
Huc, VIII, No. 240; Alexandresco, VII, p.
190).

74, In cazul când diferenţa de conformitate este privitoare la întinderea obligației,

actul

mai

4028).

e

mică.

valabil

(Dalloz,

pentru

Râp.,

i

obligaţia

cea

Obligations,

No.

76.

In

acest

caz

însă,

această

diferență

poate constitui un început de dovadă scrisă,
care va permite a se dovedi eroarea Pe
orice mijloc de probă. (Dalloz, Râp., Qbligations, No. 4028).

_77, Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1595

e.

des preuves, No. 687: Aubrv et Rau, VIII,
$ 756, text şi nota 45, p. 234: Laurent.
XIX, No. 256, 257: Huc, VIII. No. 245: A-

civ.

de Villargues, Repertoire, Double €crit. No. 51; Demolombe,
XXIX. No. 415: Larombitre. Obligations,
Art. 1525. No. 55: Mass€ et Verg€ sur Za-

Dalloz, R€p., Obligations, No. 4058; Suppl.,
Obligations, No. 1675; Laurent, XIX, No.

fr.

(1179

țiune că

actul

c. civ.

rom),

a fost

lipsa

de

făcut în mai

men-

multe

originale, nu poate fi opusă de acela care
a executat

din parie-i convenţiunea conlexandresco, VII, p. 195, 194).
siatată prin act. (Demolombe, XXIX, No.
68. În cazul când actul sub semnătură
454, 455; Larombitre, Obligations, Art. 1355,
privată, a fost făcut în dublu original, el
No.:33; Marcad, Art. 1525, No. 2; Bonnier,
este valabil chiar dacă fiecare original nu
cuprinde semnătura părţii care îl deține, „ Trait€ des preuves, No. 686; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 288 bis, [X;
fiind deajuns dacă are semnătura părţii
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 252:
celeilalte. (Rolland

chariae,

III,

$ 590.

nota

11, p. 502;

Aubry

et Rau. ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 229; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4026; Alexandresco,

VII, p. 191).

_69. Pentru valabilitatea actului sub sem-

nătură privată, nu este necesar ca ambele
originale să fie scrise de aceeași persoană.
(Demolombe, XXIX, No. 411; Dalloz, Rep.
Suvpl., Obligations, No. 1656).

70. De

actul

s'a

asemenea,

făcut

în

nu este necesar

atâtea

exemplare

când
câte

|

75. Dacă diferitele originale nu pot. fi
puse de acord, actul este nul. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 4028; Laurent, XIX,
No.
215; Alexandresco, VII, p. 190).
Ş

250; Flue, VIII, No. 244;

Alexandreseo,

VII,

,
78. Chiar în cazul când actul sub semnătură privată nu a fost făcut în atâtea
originale câte părţi interesate sunt, nulitatea actului este acoperită prin executarea_ _convenţiunii.
(Demolombe,
XXIX,
No. 455; Larombitre, Obligations, Art. 1595,
p.

No. 35; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 288 bis, IX; Bonnier, Trait6 des
preuves, No. 686; Marcad6, Art. 1325, No.

2; Aubry
4,

p.
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255;

et Raw, ed. 4-a, VIII, $ 756, nota
Dalloz,

R&p.,

Obligations,

No.

DESPRE

Codul civil
4060;
rent,

No.

Suppl., Obligations,
XIX, No. 251, 232;

1674;

VIII,

Huc,

244; Alexandresco, VII, p. 195).
cele
70. Soluţiunea arătată - în

dacă

are loc, chiar

precedente

note

ea
se referă şi nu influenţează convenţiun
e
în sine, ci constă numai în aceea, că părţil
prin
au pierdut putinţa de a proba deplin
actul scris convenţia dintre ele; iar atunci
fapt
când contractul s'a executat chiar în
de partea care se prevalează de lipsa celui
de al doilea exemplar, se înlătură necesi
dublu
în
at
redact
fost
fi
să
actul
ca
tatea
original. (Trib. Buzău, S. 11, 220 din 4 Mai

Lau-

No.

două

exe-

cutarea nu a fost complectă, ci numai parțială. (Demolombe, XXIX, No. 438; Aubry

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 233; Dalloz,
Rep, Obligations, No. 4063; Sup 1., ObliNo. 252).
gations, No. 1675; Laurent, XIX,
80. Nulitatea actului sub semnătură pridispoziţiunilor
vată pentru neobservarea

1925,

executarea

ca

matice, nu sunt valabile dacă nu sau făcut
suni

nulitatea rezultată din neobservarea dispoziţiilor art. 1595 ce. civ. fr. (1179 c. civ.
rom.), trebueşte ca ea 'să fie posterioară
datei actului: astfel, executarea parţială
menţionată în însăşi actul, cum ar îi o
plată parţială din prej, nu acopere nulitatea. (Demolombe, XXIX, No. '439; Larombitre, Obligations, Art. 1535, No. %;
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, text
şi nota 42, p. 235; Dailoz, Reâp., Obliga-

tions, No. 4066; Suppl., Obligations,
No. 254).
1677; Laurent, XIX,

No.

92. In orice caz, în această situaţiune,
plăţii
proba
dacă actul nu are valoare,
unei părți din preţ este făcută şi dacă actul se anulează, cel ce a plătit va avea
drept de a repeii plata. (Dalloz, Rep.; (95

Suppl.,

4066:

No.

bligations,

No. 1677).

„83, Nulitatea actului

cerințelor prevăzute

nirea'

pentru
de

Obligations,

neîndepli-

c.

1525

art.

civ. în. (1179 e, civ. rom.), se prescrie prin
trecere de treizeci ani, iar nu de zece ani.
Demolombe.
165;
No.
XIII,
(Duranton,
XXII, No. 74 Aubry et Rau, VIII, $ 756.

p. 235; Alexandresco, VII, p. 190).
84. A se vedea: art. 1197 din codul
vil cu notele respective.

ci-

INDEX ALFABETIC
sub

semnătură

pri:

vată 1 urm.
Anulare 8.

Inceput
4,8,

de

probă

Locaţiune 7, 9%
Marturi 4, 8.

scrisă

lege.

(Trib. Ilfov, S. 1, com.

Decemvrie

4. Când

convenţiune
sub forma

cât şi
admise

de

din: 18

1109

25/1925).

1924, Dreptul

între două persoane intervine o
pentru vânzarea unui imobil
unei chitanțe sub semnătură

privaiă, şi într'un singur exemplar,

deşi la

gmijloc este vorba de un contract sinala
matic, — chitanţă care conţine elementeleesenţiale prevăzute de lege pentru perfec
tarea

unui

contract

asemenea

şi

ca

atare,

—
formează un început de dovadă scrisă,
i și
martor
prin
ctată
comple
fi
poate
-ea
prezumpțiuni trase din intenţiunea părţilor
cauzei
şi din diverse fapte şi împrejurări ale
ă.
spre a se stabili că vânzarea este perfect
conTa cazul când o asemenea chitanță
e se
tine clauza că actul definitiv de vânzar —
orul,
face întrun anumii termen, vânzăt
(chitanţei),
întrucât stipulaţiunile actului
condiţiunile
în amănunte
cari stabilesc
dreptului
vânzării, modul plăţii şi trecerea
ză,
formea
ui,
ătorul
cumpăr
asupra
chiriilor
perpotrivit art. 129 c. civ., o vânzare
cumpărăfectă, — nu mai poate notifica

darea

fie chiar a doua zi după

chitanţe,

că

—

înţelege a nu-și mai

hotărîrea
în culpă, iar sancţiunea este că
de vânzare
act
de
loc
ţine
i
contrăîn
dată
în lipsa uautentic, cumpărătorul putând,
restul
depună
să
expres,
iu,
nui pact comisor
ul „prevăzut
de preţ chiar şi peste termen
ii. (C. A.
în contract, însă înaintea hotărâr

4, 5, 8.

Probă 1, 3, 5—8, 10.
Raţiune 10.
Recunoaştere 10.
Sancţiune î, 4, 6.
Scrisori 2, 7.
Transcriere 7.
Vânzare 4, 5, 7,8.

10 Tunie 1935,
Buc, S. ILi, dec. No. 201 din Apel
15/1925).
Curier Jud. 38/1925, Bul. C.
5. Convenţiunea de vânzare,
este
mai întrun exemplar, nu

Jurisprudenţă.

ci este nevalabil

(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. Sancţiunea neredaciării dublului ori-

ginal, pentru actele sub semnătură

părților
dovadă

atât prin mărturisirea
celelalte mijloace de

cade
executa obligațiunea. Prin refuzul său

| Mărturisire 3, 6.
Menţiune 9.
Prezumpţiuni

fără a invalida şi raportul juridic constatatt
prin acel înscris, care poaie să fie dovedi
prin

acelei

Nalitate 8.
Pact comisor expres 4.

Chitanţă 4, 8.

sinalagmaConvenţiune
tică 1, 3—10,
Corespondenţă 2.
Dovadă 1, 3, 5—8, 10.
Executare î, 9.

în atâtea exemplare originale câte
une
părţile cu interes contrar, această sancţi
atinge numai forţa probantă a înserisului,

torului, —

(la jurisprudenţă)

Act

4|1926).

este încheiat prin corespondență. (C.
1924,
Bucureşti, S$. LII, 56 din 27 Februarie
Pand. Rom. 1926, [, 267).
art.
3. Cu toate că potrivit dispoziţiilor
1179 din codul civil, actele sub semnătură
privată cari cuprind convenţiuni sinalag-

“acopere

să

Dreptul

2, Formalitatea dublului exemplar nuc
se poate aplica în cazul când actul juridi
Apel

art. 1525 ce. civ. în. (1179 e. civ. rom.), nu
este acoperită decât față de pariea care
a execuiat actul, iar nu şi faţă de celelalte
părţi contractante, care nu au concurat la
436;
No.
executare. (Demolombe, XXIX,
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4064; Suppl..
Opligations, No. 1676; Laurent, XIX, No.

55),
8]. Pentru

Art, 1119

PRIVATĂ:

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

privată,

cari constată obligaţiuni sinalagmatice,

nu

bator

și când

numai

sunt

făcută nunevalabilă,

instrumentul

prezumpțiuni_

pro-

puterni-

părţilor ace, cari fac dovada acordului
perfectă.
supra vânzării, vânzarea devine din 24 Oc525
IIL,
S,
ti,
Bucureş
Apel
(C.
tonvrie
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1925, Bul.

C. Apel

1/1926).

Art.

1180

6. Cu

DESPRE

ACTELE

toate că potrivit art. 1179

SUB SEMNĂTURĂ

din co-

dul civil, actele sub semnătură privată cari
cuprind convenţiuni sinalagmatice nu sunt

valabile dacă nu sunt făcute în atâtea ex-

empiare originale câte părţi cu interes contrar sunt, însă această sancţiune atinge
numai forţa probantă a înscrisului, fără:
a invalida şi raportul juridic constatat prin
acel înscris, dacă acel raport poate fi do-

vedit,

fie

prin

mărturisirea

părţilor,

fie

prin celelalte mijloace prescrise de lege.
(Trib. Ilfov. S. [, c. c., 157 din 27 Ianuarie
1926, Dreptul 8/1926).

este însă mai puţin adevărat că, formalitatea dublului sau multiplului exemplar.
cerută

prin

o chestiune

acest

text de

de probă

și

lege,

dacă

este

numai

existenta

juridică a convenţiunii se stabileşte printr'un alt mijloc de probă, părţile nu se
mai pot prevala de disp. art. 1179 cod. eiv.
- În speţă, scrisoarea care constată con-

venţia

de

închiriere

dintre

intimaţi

fiind

transerisă, urmează că, nu numai că dovada existenţii convenţiunii ce ea cuprinde
este deplin făcută în justiţie deși: îi lipseşte
condiţiunea dublului exemplar, dar prin
faptul transcrierii, această convenţiune a
căpătat şi publicitatea care o face opoză-

bilă erga omnes,

deci şi nouilor

achizitori

posteriori. cum sunt recurenţii şi de aceea
independent de considerațiunile pentru care .
instanța de fond respingere opunerea recurenților soluțiunea sa se menţine. (Cas.
„ dec. 1508 din 14 Februarie 1926, Jur.

Rom. 15/1926).

Codul

civil

8. In principiu, actul scris care constată
o convenţțiune sinalagmaţică, trebue făcut
în atâtea exemplare, câte părţi sunt cu
interese contrare.
Conf. art. 1179 e. civ. este nulă chitanţa
ce n'ar fi făcută în dublu exemplar, însă
chiar după această teorie se anulează numai chitanţa, nu şi convenţiunea însăşi.
Prin urmare, chitanţele astfel anulate nu
rămân desbrăeate de orice efect juridic,
ci ele pot fi recunoscute ca un început

de probă

7. Potrivit art. 1179 cod. civil, actele sub

semnătură privată cari cuprind convenţiuni
sinalagmatice, nu sunt valabile dacă nu
sau făcut în atâtea exemplare originale
câte părţi cu interese contrarii sunt, ete. nu

PRIVATĂ

În

scrisă.

speţă,

chitanţa

emanând

dela

vâuză-

toare. face verosimil faptul alegat de cumpărător că vânzarea a existat şi ca atare
proba cu martori şi prezumpțiunile sunt
admisibile. Ori, din aceste probe rezultând
existența convenţiunii, vânzarea este va-

labilă.

bruarie

(C. Apel. Buc., S. IV, 55 din 23 Fe1926,

Curier,

Jud.

18/1926,

Pand.

Rom. 1926, III, 152, Bul. C. Apel 7/1926).
9. Convenţiunea . sinalagmatică cuprinsă

într'un coniract de arendă, chiar dacă acesta nu conţine menţiunea dublului exemplar, este valabilă, din momentul ce se
constată că a fost executată în fapt: (Cas.
Î, 2514 din 12 Mai 1926, Pand. Rom. 1926,
I, 265).

10. Formaliiatea dublului exemplar a
fost edictată pentru ca fiecare din părțile
contractante să fie în măsură a
vada convenţiunii sinalagmatice

nită între ele. Partea
stența

convenţiunii,

face dointerve-

care recunoaşte exinu

se

poate

prevala

de lipsa dublului exemplar. (Cas. [, 3004
din 9 Iunie 1926, Curier Jud. 59/1926). |
11. A se vedea: art. 1295, notele 10 şi 21.

Art. 1180. — Actul sub semnătură privată, prin care o parte
se obligă către alta a-i plăti o sumă de bani sau o câtime oare-

care,

trebue

să îie scris

în întregul lui de acela

care

l-a subscris,

sau cel puţin acesta înainte de-a subsemna să adauge la finele
actului
cuvintele bun și) aprobat, arătând totdeauna în litere
suma sau câtimea lucrurilor și apoi să iscălească.
Nu sunt supuşi la această regulă comercianții, industrialii, plugarii, vierii, slugile şi oamenii care muncesc cu ziua. (Civ. 944,
1172,

1181

1197;

C. com.

46,

47,

275;

Civ.

Fr. 1326).

“Tezi fr. Art. 1326. — Le billet ou la promesse sous seing
une seule partie s'engapge envers Pautre ă lui payer une somme
chose apprâciable, doit âtre crit en entier de la main de celui
ou du moins il faut quoutre sa signature il ait Gerit de sa main
approuve, portant en toutes lettres la somme ou la quantite de

Except6 dans le cas

vignerons.

1) Art

ou acte

gens de journte et de

francez

1326 se exprimă; „bun

&m ane

servie
sau

aprobat.
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de

privâ par leguel
d'argent ou une
qui le souserit;
un bon 0u un
la chose,

marchands, artisans, laboureurs,

Codul

civil
INDEX

ALFABETIC

(ia doctrină)
Act

autentic

Act

sub

17, 53.

semnătură

Inserare 3.
jurământ 79, 80.
Locaţiune 6, 44,
Lucrători 28, 51, 52, 53.
Lucruri certe şi determinate 13.
Lucruri fangibile 9.
Lucruri nedeterminate 10,

pri-

vată 1 urm, .
Anulare 17, 27, 34—18.
Apreciere suverană 47, 47

bis, 50, 36.

Bancheri

31, 33.

Bani 4, 6, 9, 15, 18,196,
64.

11, 12,

Mărfuri 9.
Mărturisire

Cambie 25,
Cârciumari 33.

Oameni

unilaterală

nu

face

16

Oteheri 33,
Părăsirea profesiunii

3—5, 8, 9, 13, 20, 22—24.

55,

56, 57,

Plăpumari 34.
Plugari 28, 41—48,
Prescripţie 83.
Probă 77— 80,
Producte 9.

77—80.

Dublu exempiar 3, 4, 5.
Efecte 741—80,
Efecte de comerţ 24, 25.
Eludare 3, 4.
Excepţiuni 29, 29, 30.
Excepţiuni limitative 29,
58,
Executare 8, 81, 82.
Farmacist 34.
Femeie măritată 27, 56—61,
-Fermier 44,
Fidejusiune 20, 21.
Fotografi 34.
Fraudă 2.
Hangiv 34.
Imobil 35.
Imprumut 6, 7.
Inceput de probă scrisă 77.
Incetarea
profesiunii 55,
36, 57.
Ind ustriali 28, 40, 33, 55.

33, 60,

Raţiune 36, 53.

Rentă 73.
Restaurant 33.
Schimbarea situaţiunii 55,
56, 57.
Semnătură 72, 77.
Servitori 28, 51- 53, 61.

Societate 30.

,

Socoteli 15, 22.
Soli1aritate 26, 27.
Soţi 27.
i Speculaţie 44, 45,
| Stiinţă de carte 53.

! Termen 65.
| Termeni sacramentali 71.

; Terţi 15, 55,
Vânzare 7, 35.
Vieri 28, 49, 50, 53.
Vite 42.

aplicaţiunea, trebuesc îndeplinite două con1) ca actul să fie unilateral:

2) ca

actul să cuprindă obligaţia de a plăti o
sumă de bani sau o câtime oarecare. (Dal2, Dispoziţiunile

ari.

1526

ce.

Suppl.,

civ.

fr.

(1180 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea

la

convenţiunile

sinalagmatice,

1689;

No.

Obligations,

supusă

XIX,

Laurent,

No.

249).

locade
6. Astfel, ar fi un contract
țiune, care ar cuprinde şi un avans de
bani, făcut de proprietar locatarului. (Dal-

loz, R&p., Suppl., Obligations, No, 1689).
77. De asemenea, un aci de vindere-cum.părare, care cuprinde recunoaşterea une:
partea vânzătorului
sume împrumutată, din

sau a cumpărătorului. (Dalloz, Rep., Suppl..
Obligations, No. 1689).

8. In cazul când o convenţiune sinalagmatică perfectă se găsește prin executare
redusă la un act unilateral, dispozijiunile
art. 1326 ce. civ. fr. (1180 e. civ. rom), îşi
vor găsi aplicaţiunea. (Dalloz, Rep., Obli-

sations, No. 4092; Suppl., Obligations, No.
1688).
9. Dispoziţiunile art. 1526 ce. civ. fr.
(1180

1]. Pentru ca dispoziţiunile art. 1326 ce,
civ. în. (1180 c, civ. rom.), să-şi găsească -

4086;

este

unilaterală

obligaţie

formalităţii prevăzute de art. 1326 c. civ.
fr. (1180 ce. civ. rom.), chiar dacă este inserată într'un act care cuprinde convențiuni sinalagmatice, deoarece prin această
inserare, ea nu-și pierde caracterul. În
acest caz se vor aplica dispoziţiunile art.
1325 şi 1526 ce. civ. Îr. (1179 şi 1180 c. civ.
bis:
rom.). (Demolombe, XXIX.. No. 401

furi.

loz, Rp., Obligations, No.
Obligations, No. 1687, 1690).

unilaterale.
4089).

promisiuni
unei
forma
sub
(Dalloz, R&p., Obligations, No.

ce. civ. rom.),

aplicațiu-

găsesc

nu-şi

nea decât la convenţiunile unilaterale având de obiect o sumă de bani sau o câtime oarecare de lucruri, producte, măr

|

Doctrină.

dițiuni:

de formalitatea dublului exem.faptul că ar fi fost deghizată

dispensată
plar, prin

Dalloz, Rep., Obligations, No. 4090; Suppl.,

Ospătători 33.

1,

Creşterea vitelor 42.
Deghizare 3, 4.
Depozit 18.
Dobânzi 66.

Dovadă

cu

civilă 37, 38.3

Obiigaţie comercială 37,
38, 39,
Obligaţia de a face sau

57, 59.

2—5, 8, 18, 21.

cari muncesc

ziua 28, 51, 52, 53.

Obligaţie

Condiţie 65.
Convenţie
sinalagmatică
Convenţie

79,

Militari 29.
_Nulitate 17, 27, 74-78.

Câtime 1, 9, 63, 4.
Chitanţe 14, 15, 22.
Clauze accesorii 65,
Codebitori 26, 62.
Comercianţi 28, 31 -—39, 55,

Obligations, No. 4089; Suppl.. Obligations,
No. 1689; Laurent, XIX, No. 244).
4. De asemenea, o convenţiune sinalag.
matică nu poate fi supusă dispoziţiunilor
ari, 1526 ce. civ. fr. (1180 e. civ. rom.), şi

5. O

Mandat 19.

Bilet la ordin 25.
Bun şi aprobat 63—73.

Art. 1180

PRIVATĂ

SEMNĂTURĂ

SUB

ACTELE

DESPRE

deoarece

etc.,

adică

la

fungibile.

lucruri

(De-

molombe, XXIX, No. 462; Demanie et Colmet de Santerre, V, No. 289 bis, I; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 4086; Suppl., Obligations,

1690;

No.

Laurent,

Alexandresco, VII, p. 202).
o

XIX

No.

239;

10. In cazul când obligaţia are de obiect
valoare nedeterminată, după o părere,

dispoziţiunile

fr. (1180 e.

art. 1326 ce. civ.

civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea, deoarece există imposibilitate a se arăta în formula „bun şi aprobat“ suma sau cantitatea.
(Demolombe, XĂIX, No. 4604; Aubry et Rau,

fraudele pe care acest texi de lege a voit
să le previe în acest fel de convenţiuni,
sunt foarte rare şi deci nu sunt de temul.
(Demolombe, XXIX, No. 460; Demante et

ed. 4-a, VIII, $ 756, text şi nota 69, p. 240;
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1705;

Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, No. 1687;
Huc, VIII, No. 245; Planiol, II, No. 1157;
Alexandresco, VII, p. 200, nota 2, 202).

şi aprobat“ pentru a se
care se obligă cunoaşte

Colmet

de

Saniterre,

V,

No.

289 bis, II:

3. Dispoziţiunile art. 1526 c. civ. în. (1180

e. civ. rom.), nu
dându-se actului

vor putea
unilateral,

molombe,

No.

contract

sinalagmatic,
XXIX,

ed. 4-a, VIII,

făcut

461:

$ 756, p. 258;

fi înlăturate,
aparenţa unui

dublu.

Aubry

(De-

et Rau,

Dalloz, R6p..

Laurent,

No.

XIX,

244).

11. După altă părere, chiar în acest caz,
va fi nevoie ca să se prevadă formula „bun
dovedi
natura

că partea
şi impor-

tanța obligaţiunii sale. (Larombiăre, Obli.
gations, Art. 1326, No. 8; Dalloz, Râp., O
4125

. Suppl.,

No. 245; Alexandresco, VII,
12. După a treia părere,

p. 202).
în acest

bligations,

bligations,

No.

No.

4121,

1702;

Comp::

Huc,

0O-

VIII,
caz,

în formula „bun şi aprobat“ va trebui să se

Art.

1180

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

cuprindă nu numai valoarea obligaţiei, ci
şi întinderea ei aproximativă dacă se poaie,
sau să se enunţe că obligaţia e nedeterminată. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 4192).
13. Dispoziţiunile art. 1526 c. civ.
fi.
(1180 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea
la obligaţiunile unilaterale care au de obiect un corp cert şi determinat în individualitatea sa. (Demolombe, XXIX, No.
465; Bonnier, Traite des preuves, No. 673:

Laurent, XIX,
p.

205).

No. 239; Alexandresco,

14. Chitanţele

care constată

VII,

obliga-

ţia, ci liberarea debitorului, nu sunt supuse
formalităţilor prevăzute de art. 1526 c. civ.
fr. (1180 c. civ. rom,). (Duranton, XIII, No.

169; Demolombe,

Rau,

d.

4-a,

VIII,

XXIX, No. 466; Aubry
$

Rep., Obligations,
gations, No. 1706:

756,

p.

241;

et

Dalloz,

No. 4124; Suppl., ObliLaurent, XIX, No. 249;

Alexandresco, VII, p. 205).
15. Dispoziţiunile art. 1526 c. civ. fr.
(1180 ce. civ. rom), nu-şi găsesc aplicațiu-

nea

la

chitanțele

de

primirea

unei

sume

de bani ce le dă o persoană care a
primit
sumele în comptul unui terţ, cu obligaţia
de a face o anumită întrebuințare şi deci
de a da socoteli de întrebuințare. (Duran-

ton, XIII, No, 169; Dalloz, Rep.. Obligations, No. 4126; Contra: Larombitre, Obli-

gations, Art, 1326, No. 14).
16. Dispoziţiunile art. 1526 ce. civ.
fr.
(1180 c. civ. rom.), nu-şi găsese aplicaţiunea la obligaţiunile de a face sau a nu
face. (Demolombe, XXIX, No. 465; Alexan-

dresco, VII,

p. 205).

17. De asemenea, dispoziţiunile acestui
articol nu-şi găsesc
aplicaţiunea
actelor
care dela început făcute sub formă autentică, au rămas, în virtutea art. 1318 c. cir.
fr. (1172 e. civ. rom.), valabile numai ca

acte sub semnătură privată. (Alexandresco,
VII, p. 203).
18. Dispoziţiunile art. 1326 ce. civ. fr.

(1180 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
la actele sub semnătură privată care constată convenţiuni sinalagmatice imperfecte,
cum ar fi la recunoaşterea unui depozit de
bani. (Demolombe, XXIX, No. 469; Larombiăre, Obligations, Art. 1526, No. 9; Dalloz,

Rep., Depât, No. 146; Obligations, No. 4120;

Suppl.,. Obligations,
No.
1701;
Laurent,
XIX, No. 246; Alexandresco, VII, p. 204).

19. Dispoziţiunile

ari.

1326

civ.

c.

în.

(1180 c. c1v. rom.), nu-şi găsese aplicaţiunea la mandatul mnesalariat, deoarece ele
nu privesc decât cazul când debitorul se

obligă să plătească o sumă de bani.
loz, R€p., Suppl., Obligations, No.
Laurent,

XIX,

No.

20. Dispoziţiunile

239).

art.

Obligations, No. 1694; Laurent, XIX,
245; Alexandresco, VII, p. 203).
21.

siunea
văzute

însă

(Dal169:

ce.

civ.

fi.

(1180 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
la fidejusiune, deoarece constitue un act

unilateral din partea fidejusorului. (Demolombe, XXIX. No. 471; Larombitre. O-

bligations, Art, 1326, No. 9; Aubry st Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 239; Dalloz, Râp.,
Cautionnement, No. 157; Obligations, Ne
4099; Suppl., Cautionnement, No. 57 urm.;

creditorul

faţă de

No.

şi-a luat oare-

fidejusor,

fideju-

nu este supusă formalităţilor prede art. 1326 c. civ. fr. (1180 c. civ.

rom.). (Dalloz, Râp.. Obligations, No. 4101).
22,

Regularea

de

socoteli

este

supusă

formalităţilor prevăzute de art. 1326 c. civ.
fr. (1180 c. civ. rom.), când constitue
o parte debitoare celeilalte şi este un

(Demolombe,

XXIX,

pe
act

No.

468;

Larombiere, Obligations, Ari. 1526, No. 9;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, B 239;

Dalloz, Rep., Obligations, No. 4094;
Suppl.,
Obligations, No. 1692; Laurent, XIX, No.

248; Alexandresco, VII, p. 204).
23. Dispoziţiunile ari. 1326 ce. civ. fr.
(1180 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea

la actul sub semnătură privată prin care
debitorul unei rente, care a primit capitalul,
se

mărginește

de

a servi

să

recunoască

renta,

deoarece

constituire de rentă este un
lateral. (Demolombe, XXIX,

obligaţia

contractul

sa

de

contract uniNo. 469; La-

rombiere, Obligations, Art. 1326, No. 9;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, & 756, p. 239;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4104; Suppl.,
Obligations, No. 1695; Laurent, XIX, No.
247; Alexandresco, VII, p. 204).
,
24. Dispoziţiunile art. 1526 e. civ. fr.
(1180 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea.
şi la efectele de comeri. (Merlin, R&pertoire,
Ordre (Billet ă), $ 1, No.5; Demolombe,

XXIX,

No.

474;

Larombiere,

Obligations,

Art. 1526, No. 20; Aubry et Rau, ed. 4-a,

VIII, $ 756, p. 258; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4107; Suppl., Effets de. commerce,
No. 63, 64; Obligations, No. 1696).

25. Indosarea

unui

bilet

la

ordin

nu

este supusă formalităţilor prevăzute de art.
1526 ce. civ., fr. (1180 e. civ. rom.). (Bonnier,
Trait€ des preuves, No. 676; Aubry ei Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 241; Dalloz, Rep,
Obligations, No. 4109).
26. În cazul când actul a fost subscris

de

mai

mult

persoane,

care

s'au

obligat

împreună sau solidar, acei care nu au scris
actul sunt obligaţi să adauge
formula:
„bun şi aprobat“. (Demolombe, XXIX, No.

458; Demanie et Colmet de Santerre, V,
No. 289 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 756, text şi nota 54, p. 237; Marcad6, Art. 1526, No. 2; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4116; Suppl., Obligations, No.
1697; Laurent, XIX, No. 240; Alexandresco,
VII,

p.

204,

nota

1).

27, Când o obligaţie solidară a fost subscrisă de doi soţi, soţia
poate cere nulitatea,

1526

Dacă

cari obligaţiuni

unilateral.

nu

Codul civil

PRIVATĂ

faţă

a adăugai
molombe,

de

dânsa,

a obligaţiei.

dacă

formula: „bun şi aprobat“.

XXIX,

ed. 4-a, VIII,

No.

459;

Aubry

nu

(De-

ei Rau,

$ 756, p. 257; Dalloz,

Rep.

Obligations, No. 4118; Suppl., Obligations,
No. 1697: Laurent, XIX, No. 240).

28. Potrivit dispoziţiunilor, art. 1526 c.
civ. fr. (1180 ce. civ. rom.), singurele pexsoane
„bun

care nu
suni
supuse
formalităţii
şi aprobat“ sunt: comercianții, in&
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Codul

şi nu
ar

cum

ersoane

iile
aprobat“, chiar în cazul când obligaţ
ială.
comerc
natură.
de
sunt
iu
subscr
le
ce
et
XXIX, No. 479; Mass6
(Demolombe,
2%,
Verg6 sur Zachariae, III, $ 590, nota

la alte

fi întinse

pot

(Dalloz,

etc.

fi miliiarii,

&p., Supni., Obligations, No. 1709; Huc,
VIII No. 246; Alexandresco, VII, p. 207).
art. 1526
30. Excepţiunile prevăzute de întind
şi

c. civ, fr. (1180 c. civ. rom.), se
ile
la persoanele morale, cum sunt societăţ

comerciale.
tions, No.

1708).

mai acei cari exercită comerțul în detaliu,
ci orice clasă de comercianți, manufaciuetc.
rieri, bancheri, comercianți en gros,

(Dalloz, Râp., Obligations, No. 4128; Suppl..
|
Obligations, No. 1710).
în
lua,
va
se
ant,
comerci
ul
32. Cuvânt
cea mai largă accepţiune, fără a se face
deosebire între importanţă mai mare sau

(Demai mică a comerţului sau industriei.
No. 477; Demanite et Colmolombe, XXIX,
met de Santerre, V, No. 289 bis, V; Aubry
et Raw, ed. 4-a, VIII,:8 756, text şi nota

75, p. 241; Dalloz, R€p. Suppl., Obligations,

No. 1710; Laurent, XIX, No. 254).
23, Astfel, sunt comercianţi: bancherii,
ospătătorii, hangii, cârciumarii, etc, (Lau-

rent, XIX, No. 254; Alexandresco, VII, No.

205,

nota

2).

34. De asemenea, farmaciştii, plăpumarii,
fotografii, etc. (Alexandresco, VII, p. 20,
nota 2).
35. Acel care cumpără în mod obişnuii
imobile pentru a le vinde,

comerciant.
merce,

(Dalloz.

No. 37 urm.;

Rep.,

nu

se consideră

Acte

Obligations,

de

com-

No.

4129).

legiuitorul
care
de formula: „bun

pentru
36. Motivul
scuteşte pe comercianţi

şi aprobat“. este că experiența afacerilor îi
tac apți a se apăra contra fraudei. (Alexandresco, VII, p. 205).

chiar

supuși

daca

o

după

37. Comercianţii,

sunt

formulei:

obligatia

pe

„bun

care

părere,

şi

o

nu

aprobat”,

subscriu

este de natură civilă, iar nu comercială.
(Demolombe, XXIX, No. 478; Larombiăre,
Obligations, Art. 1326, No. 19 urm.; Bonpier, Trait€ des preuves, No. 676; Mass€,
Droit commercial, IV, No. 2406; Aubry

et Bau, ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 242; Lyon-

Caen et Renault, Droit commercial, III,
No. 57; Dalloz, R&p.. Obligations, No. 4150;

Suppl.. Obligations, No. 1711; Laurent, XIX
No.

254; Huc,

VII, p. 205).
38. După

VIII, No. 246;

altă

părere,

Alexandresco,

i
comercianții

No. 19).
40. Potrivit dispoziţiunilor art. 1526 c.
civ. În. (1180 ce. civ. rom.), nu sunt supuşi
formalităţii „bun şi aprobat“, industrialii,

un meșteşu

nu

sunt exceptaţi dela regula prevăzută de
art. 1526 ce. civ. fr. (1180 c. civ. rom), decât în cazul când obligaţia ce au subscris-o are o cauză comercială iar nu civilă.
(Demante et Colmet de Santerre, V, No.
289 bis, X).
309. Persoanele cari nu sunt comereiante,

(Alexandresco,

II,

în sensul prevăzut

de

mecanică.

sau o artă
p. 206).

se înţeleg nu nu-

3]. Prin comercianţi,

p. 505; Aubry et Rau, ed. 4-a. VIU, 83 756,
text şi nota 76, p. 242; Daltoz, Râp., Obligations, No. 4130; Suppl.. Obligations, No.3;
VII, p. 205, nota
1712; Alexandresco,
Contra: Larombitre, Obligations, Art. 1326,

adică lucrătorii eari exercită

Obliga-

Suppl.,

Râp.,

(Dalloz,

„bun şi

vor fi obligate să adauge formula

dustrialii plugarii, vierii, servitorii şi 0amenii cari muncesc cu ziua. (Dalloz, Râp.
Vii
Obligations, No. 4127; Alexandresco,
p. 205).
29, Excepţiunile prevăzute de ultimul2
$
alineat al art. 1326 c. civ. fr. (1180
strictă
c. civ. rom.), sunt limitative şi de

interpretare

Art. 1180

PRIVATĂ

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

civil

Prin plugari,

41.
se
art. 1326 e. civ. fr. (1180 ce. civ. rom.),
înţeleg numai acei cari lucrează în persoană şi cu familia lor, la cultura pămân
cele
mijloa
scot
îşi
muncă
care
din
şi
tului
(Demolombe,

de existenţă.
et

Aubry

Rau,

$

VIII,

XXIX, No. 481;
241,

p.

756,

24;

,
Dalloz, R&p., Obligations, No. 4133; Suppl.
No.
Obligations, No. 1714; Laurent, XIX, VII,
256; Huc, VIII, No. 246; Alexandresco,

p. 205, 206).

42. Prin plugari se înţeleg nu numai
zisă
acei cari se ocupă cu cultura propriu
în
ocupă
se
cari
acei
şi
ci
,
tului
a pămân

special cu creşterea vitelor. (Dalloz, Râp..
No. 4133; Supp» Obligations,
Obligations,
1744).

No.

43. Prin plugari se înțeleg nu numai
acei
acei cari cultivă pământul lor, ei şi
Rsp.,
cari cultivă pământul altora. (Dalloz,

No. 4155; Suppl.,

Obligations,
No. 1714).

Obligations,
|

civ.
44. Dispoziţiunile art. 1326 39 ec.
găsesc aplifr. (1180 $ 2 c. civ. rom.), nu-şi
ei încaţiunea fermierilor cari nu cultivă

pământul,

suşi

speculație.

rin

Comp.:

4151;

o.

296, nota

45. De

ci

iau

(Dalloz,

1).

asemenea,

în

arendă

Râp.,

Alexandresco,
|

bunuri

Obligations,

dispoziţiunile

II,

p.

acestui

gare îşi
articol nu se aplică proprietarului
lucrăalţi
prin
sale
rile
terenu
exploatează

tori, fără a luera el însuși pământul. (De-et
molombe, XXIX, No. 481, 482: Aubry ,
p. 241: Dalloz
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756,
R&p., Suppl., Obligations, No. 1714; Laurent,

XIX, No.

256).

:

irea
46. De asemenea, nu intră în denum
o culplugari, proprietarii de moşii cu

de
şi-ar culiură şi o avere oarecare, deşi ei
o, VII,
tiva singuri moşia lor. (Alexandresc
p. 206, nota 1).
mod su417, Tribunalele vor aprecia în
calitatea de
veran, dacă o persoană are
Art. 1526,
plugar. (Larombiăre, Obligations,
No. 4137;
tions,
Obliga
R&p.,
,
Dalloz
23;
No.
Laurent,
1716;
No.
tions,
Obliga
.
Suppl.,
p. 206,

XIX,

nota

No.

256;

Aexandresco,

VII,

1).

tribunalele
47 bis. In această apreciere,
socială a plu-

vor ține socoteală de poziţia
garului. cultivatorului, de gradul
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său

de

Art.

1180

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

cultură, de natura ocupaţiilor sale, de importanţa exploatării
sale,
etc.
(Alexandresco, VII, p. 206, nota 1).
,
48. Plugarul
nu
trebueşte
să-şi
ia
calitatea aceasta când subscrie un act, ci
este deajuns dacă o are în acel moment.
(Dalloz, R€p., Obligations, No. 4142).
49, Potrivit dispoziţiunilor art. 1326 $ 2
e. Civ. în. (1180 $ 2 e. civ. rom.), vierii sau
podgorenii, suni exceptaţi dela regula for-

mulei „bun
bligations,

şi aprobat“. (Dalloz, Rep., ONo. 4138; Alexandresco, VII,

p. 205, 206).

|

50. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă o persoană are calitatea de
vier. (Demolombe, XXIX, No. 481; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4158; Suppl., Obligations, No. 1716; Laurent, XIX No. 256;
Alexandresco, VII, p. 206, nota 1).

51. Potrivit dispoziţiunilor art.

1526 $ 2

c. civ. fr. (1180 8 2 c. civ. rom.), servitorii
și oamenii cari muncesc cu ziua sunt scu-

tiți de

a trece formula

„bun

şi aprobat“.

Prin servitori şi oameni cari muncesc cu
ziua, se înţeleg toţi acei cari îşi câştigă
existența din muncile pe care le fac cu
mâinile lor, în calitate de servitori şi lucrători, când sunt
plătiţi cu anul, cu luna
sau cu ziua sau altfel. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 1717; ' Alexandresco, REL
p. 206).
52. Aceste persoane intră în categoria

celor excepiaţi dela regula formulei „bun
şi aprobat“, indiferent dacă sunt în ser-

viciul unei persoane, unui menaj, unei proprietăţi, unei uzine sau a unui stabiliment
oarecare
industrial.
(Demolombe,
XXIX,

No. 483; Larombitre, Obligations, Art. 1326,
No. 24, Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,

No. 1717; Laurent, Say No, 257).
53. Motivul
care a determinat pe legiuitor să scutească de formula „bun şi

aprobat“,

pe

plugari,

vieri,

industriali,

servitori şi lucrători, este că mulţi dintre
ei ştiu numai să semneze, fără a şti să
scrie şi deci să nu-i oblige a recurge

la

forma

autentică.

p. 2096).
54.

sub
de

aibă

Pentru

semnătură

formula

una

ca acel care

„bun

din

(Alexandreseo,

privată

VII,

subserie

să

şi aprobat“,

fie

un

act

dispensat

trebueşte

să

Aubry

et Rau,

III,

toate

aprobat“.

Aubry

că

subserise

poartă

(Demolombe,

et Rau,

Obligations,

171%;

No.

Con-

56. Tribunalele vor aprecia în mod su-

veran împrejurările, în cazul când una din,
persoanele prevăzute în art. 1326 $ 2 c.
civ. îr. (1180 $ 2 c. civ. rom.), părăseşte
profesiunea sa, deoarece condiţiunea socială, care este baza excepţiunii,
nu
se

schimbă

în mod

siunea.

necesar

odată

cu

profe-

(Dalloz, R&p., Obligations, No. 4146;

Suppl., Obligations, No. 1718).
57. Astfel, un comerciant care încetează

de a face comerţ,

nu încetează

din

această

cauză să fie un om de afaceri. (Demolombe,
XIX, No. 484; Larombiăre, Obligations,
Art.

1326,

rent,

XIX,

No.

25;

Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

VIII, $ 756, nota 78, p. 245; Dalloz, Râp,,
Suppl., Obligations, No. 1718; Contra: LauNo. 261).

58. Dispoziţiunile

art.

1526

$ 2 e. civ.

fn. (1180 $ 2 c. ziv. rom.), privitoare la
dispensa formulei „ban şi aprobat“, îşi găsesc aplicaţiunea numai persoanelor anume
arăiate în: acest articol, iar nu şi femeilor
lor, afară dacă ele înşile au o profesiune
din cele arătate în acest
articol. (Demolombe, XXIX, No. 485; Larombiăre, Obligations, Art. 1326, No. 26; Aubry et Rau,

ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 245; Dalloz, Râp.
Obligations, No. 4148; Suppl., Obligations,
No. 1720; Laurent, XIX, No. 260; Alexan.
dresco,

VII,

p.

207).

59. Astfel, femeia unui comerciant, care
nu face decât să vândă în detaliu mărfurile soţului său sau îi dă ajutor în altfel
la comerţul său, nu poate fi scutită de formula „bun şi aprobat“, dearece nu este
comerciantă. (Demolombe, XXIX, No. 48%;
Larombiere, Obligations, Art. 1326, No. 26;
Aubry

et Rau,

ed. 4-a, VIII,

$ 756, g

Dalloz, Râp., Obligations, No. 4151;

Obligations,

No.

1721;

Laurent,

245;

Suppl.,

XIX, -No.

261;
Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, IL No. 57; Mass6, Droit commereial,
IV, No. 2399; Alexandresco, VII, p. 207).
60. Aceeaşi soluţiune are loc şi în privinţa femeiei unui plugar, cu toate că ea
ar ajuta pe soţul său la munca câmpului.
(Dalloz, Hep., Obligations, No. 4151; Suppl.,

$ 590, nota 26, p. 507;

ed. 4-a, VIII,

nu

Rep.,

Obligations, No.
XIX, No. 261).

6]. De asemenea, aceeași soluţiune are
loc şi în privinţa soţiei unui servitor sau
a unui om care munceşte cu ziua. (Demolombe, XXIX, No. 487; Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 1722).

$ 736,

p. 242;

de un

fost

comer.

ciani sau industrial la o epocă foarte apropiată de aceea când exercita profesiunea
sa şi înainte ca schimbarea situaţiei sale
să fie cunoscută de terţi, pot fi valabile

cu

245;: Dalloz,

Obligations, No. 1722; Comp., Contra: Larombitre, Obligations, Art. 1326, No. 26).

prevăzute

Dalloz, R&p.. Obligations, No. 4144; Supl.
Sblisations, No. 1718; Laurent, XIX, No.

_55. Actele

p.

4146; Suppl.,
tra: Laurent,

civil

de art.

calităţile

1526 $ 2 c. civ. fr. (1180 $2 c. civ. rom.),
în momentul
subscrierii actului. (Demolombe, XXIX, No. 484; Larombitre, Obligations, Art. 1526, No. 25; Masse et Verge

“sur Zachariae,

78,

Codul

PRIVATĂ

iormula

XXIX,

ed. 4-a, VIII,

„bun

No.

$ 736,

şi

484;

nota

62. In

cazul

când

actul

sub semnătură

privată este subscris de mai multe persoane, din care numai unele sunt excepta-

te dela formula „bun şi aprobat“, celelalte
vor trebui să adauge această formulă, deoarece excepțiunile prevăzute de art. 1326
e. civ. fr. (1180 c. civ. rom.), sunt persona-

le. (Demolombe, XXIX, No. 48; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 4154; Suppl., Obligations, No. 1724; Laurent, XIX, No. 264).
63, Formula „bun şi aprobat“, trebueşte

neapărat
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să

fie

întovărăşită

de

indicaţia

Codul

civil

în litere a sumei sau a câtimii, nefiind de-.

ajuns numai aprobarea simplă a seripturii.
et
Aubry
IX, No. 450;
(Demolombe,
Bau, ed. 4-a, VIII, $ 756 texi şi nota 72. p.

însă ea poate fi pusă şi după semnătură
fără ca actul să fie nul. (Demolombe,
XXIX, No. 454; Dalloz, R&p., Obligations,
No.

No. 4160).

prin consimţimântul părţilor şi care subsistă independent de înscrisul care nu are

sau termenul. (Demolombe, XXIX, No. 451;
Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, No. 1750).
66, De asemenea, nu este nevoie să se

valoare.
1755,

altă părere,

68. După

trebueşie

bitorul

să

gations, No.
76. După

nul,

în acest caz, desuma

litere

în

scrie

No.

La16).

110. Textul art. 1526 c. civ. În. şi 1525 c.
prevăd

italian

civ.

pe când

aprobat“
+om.,

formula:

textul

formula:

prevede

„bun

art. 1180

c. civ.

tere 'suma

la care

debitorul

a

se obligă,

ceea

în

deajuns

ştiut care este obligaţia
VII, p. 200, nota 1).

sa.

(Alexandresco,

că

XX,

a

452;

Larombiăre,

care

No.

286;

Huc,

VIII,

No.

247;

Mass6,

de
nu cuprinde cerinţele prevăzute
1396 c. civ. fr. (1180 e. civ. rom.), nu

ari.
îm-

poate îi
piedecă existenţa obligaţiei, ea
de drept
dovedită prin toate mijloacele 491;
Decomun, (Demolombe, XXIX. No.
289
No.
V,
re,
Santer
de
t
Colme
et
mante

cerută o expresiune sacramenială; însă ea
poate lipsi cu desăvârşire. (Demolombe,
nu

No.

p. 207).

privată

Droit commercial, IV, No. 2407; Planiol.
II, No. 1160; Alexandresco, VII, p. 207;
Contra: Delvincourt, II, p. 615).
care
78. Deoarece neregularitatea actului

7]. Formula „bun şi aprobat“ poate fi
înlocuită prin termeni echivalenți, nefiind
XXIX,

VII,

semnătură

et Colmet de Santerre, V, No. 289 bis, VI;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, text
şi nota 84, p. 244; Laurent, XIX, No. 263;

ce arată

dovedit

sub

tions, Art. 1326, No. 28; Mourlon, II, No.
1556; Marcadă, Art. 1525, No. 5; Demante

Cu toate acestea şi în dreptul român unul
din aceste două cuvinte: bun sau aprobat,
este suficient, dacă debitorul adaugă în lică

Alexandresco,

molombe, XXIX, No. 492; Bonnier, Trait€
des preuves, No. 678; Larombiăre, Obliga-

aprobat“.

şi

„bun

sau

el însuși

nu întruneşte cerințele prevăzute de ari.
1326 e. civ. în. (1180 ce. civ. rom.) şi este
semnat de debitor, poat servi ca un început
Dede dovadă scrisă. (Loullier, IV, p. 481;

1728;

No.

Obligations,

Suppl.,

4156;

1160;

77. Actul

nu e valabil, chiar dacă debitorul ar fi
scris cu mâna lui în litere, suma pentru
care se obligă. (Dalloz, Rep., Obligations,

No.

face credinţă prin

No. 678; Aubry ei Râu, ed. 4-a, VILI, $ 756,
p 244: Dalloz, Râp., Obligations, No. 4172;
uppl., Obligations, No. 1754; Planiol, |.

pentru care se obligă. (Dalloz, Rep, Obligations, No. 4157).
69. In cazul când actul este scris în
întregime de debitor, afară de câteva linii
sau cuvinte scrise de altă persoană, actul

Contra: Demolombe, XXIX, No. 455;
rombiăre, Obligations, Art. 1326, No,

însă nu

1734; Laurent, XIX, No. 262).
altă părere, acest act nu este

şi pentru a putea fi valabil opus, trebueşte
întovărăşit, ca dovezi de împrejurări exNo. 401; Latrinseci. (Demolombe, XXIX,
rombiere, Obligations, Art. 1526, No. 28;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
289 bis, VI; Bonnier, Trait6 des preuves,

Lau-

1727;

Planiol,

No. 265;

Alexandresco, VII, p. 207).

probant, fiind nul şi fără efect. (Dalloz,
&p.. Obligaiions, No. 4172; Supale Obli-

Dalloz,

449;

XIX,

Laurent,

1160;

75. Actul care nu îndeplineşie cerinţele
prevăzute de ari. 1326 c. civ. fr. (1180 c.
civ. rom.), după o părere, nu are nicio forță

Laurent, XIX, No. 245).
67. In cazul când actul este scris în întregime de cel ce l-a subscris, după o păere, suma pentru care se obligă, nu trebueşte scrisă numaidecât în litere în corxevede apul actului, deoarece legea nu
XIII, No.
ceastă formalitate. (Duranton,
No.

1734;

II. No.

obligaţiei. (Demolombe, XXIX, No. 454;
Dalloz, Rep.. Suppl., Obligations, No. 1750;

No.

Santerre,

et Colmet_de

(Demante

V, No. 289 bis, VI; Dalloz, R6p., Obligations, No. 4172; Suppl., Obligations, No.

indice şi dobânzile ce urmează să se plătească în viitor, ci este deajuns dacă se
indică suma principală care face obiectul

XXIX,

nu-

pronunţă

toate că legea nu

Cu

74,

65. Nu este nevoie să se indice în litere
şi clauzele accesorii impuse debitorului şi
modalităţile obligaţiei cum sunt condiţiunile

Suppl., Obligations,
XIX, No. 251).

caractere

alte

şi în

fi

poate

şi aprobat“

litatea actului care nu a satisfăcut cerințele prevăzute de art. 1526 e. civ. fr. (1180
&, civ. rom.), actul nu este valabil, însă
nulitatea lui nu are nicio influenţă asupra
valabilităţii convenţiunii care sa format

301, 202).

Demolombe,

„bun
limbă

decât acele din corpul actului. (Demolombe,
Larombiăre, Obligations,
XXIX. No. 455;
Art, 1526, No. 18; Dalloz, Râp., Obligations,

R&p., Obligations, No, 4157; Suppl.. ObliNo. 1726; Alexandresco, VII, p.
gations,

183;

altă

în

scrisă

iar nu în litere, nu e valabilă după lege.
et
Aubry
(Demolombe, XXIX, No. 450;
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, p. 24; Dalloz.

Râp.,
rent.

4159).

73, Formula

241: Dalloz, R&p., Obligations, No. 4157;
1726; Laurent,
Suppl., Obligations, No.
XIX, No. 250).
64. Indicaţia sumei sau câtimii în cifre

Art. 1180

PRIVATĂ

SEMNĂTURĂ

SUB

ACTELE

DESPRE

Obligations,

$ 756,
bis, VI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
1326,
p. 243; Larombitre, Obligations, Art.
4172,
No. 28; Dalloz. Rep., Obligations, No.
Lau4175; Suppl.. Obligations, No. 1735;
rent, XIX, No. 265).

Art. 1326, No. 15; Dalloz, R€p., Obligations,
No. 4158; Suppl., Obligations, No. 1729;
Alexandresco, Vi, p. 200, nota 1).

72, In principiu, formula „bun şi aprobat“ trebueşte pusă înainte de semnătură,

25

ă

.

Art. 1180

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

79. Astfel, în acest caz, obligaţia poate
îi dovedită prin mărturisire sau Jurământ

* decizor. (Larombitre, Obligations, Art. 1326,
No. 28; Dalloz, R€p., Obligations, No. 4185;
Suppl., Obligations, No. 1735).
„80. De asemenea, în acest caz, tribunalele poi deferi jurământ supletor pâriîtului.

(Dalloz, Rep., Obligations,
lexandresco,. VII, p. 207).

No.

4186;

A-

81. Neregularitatea actului, care nu cuprinde cerinţele prevăzute de art. 1526 c.
civ. fr. (1180 c. civ. rom.), se acopere prin

executarea totală a obligaţiei. (Demolombe,
XIX, No. 491; Dalloz, R6p., Obligations,
No. 4187; Suppl., Obligations, No. 1739;
Laurent, XIX, No: 265; Alexandresco, VII,

p. 208).

82. Executarea

parțială

însă, nu

poate,

în principiu, să acopere viciul actului, deoarece această executare nu
face
certă
suma sau cantitatea datorită; dacă însă cu
ocazia acestei executări parţiale se recumoaşte întrun mod oarecare expres sau
implicit suma sau cantitatea datoriei, ne-

regularitatea

este

acoperită.

(Demolombe,

XXIĂ, No. 495; Larombitre,
Art, 1526, No. 29; Aubry et

Obligations,
Rau, ed. 4-a,

VIII, $ 756, text şi nota 87, p. 245; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 4187; Suppl., Obli-

gations, No. 1759; Laurent, XIX, No. 265;
Sue VILI, No. 247; Alexandresco, VII, p.
208).

83. Nulitatea unui act pentru neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 1326 c.
civ. fr. (1180 c. civ. rom.), se preserie prin
trecere de treizeci ani, iar nu de zece ani.
(Duranton, XIII,
No.
185;
Dâmolombe,

XXLĂ, No. 74; Aubry
$ 756,

p. 245;

4189;

Supl

rent,

XIX,

208,

Dallz,

et Rau, ed. 4-a, VIII,

Rp.,

Obligations,

No.

266;

Obligations,

No.

1740;

Alexandresco,

No.

Lau-

VII,

p.

209).

dela

1924

până

ia 1927)

1. Un act sub semnătură privată este su-

ficient să fie semnat de parte, fără să fie
scris în chiar corpul său de aceasta pentru
ca să aibă valabilitate, deoarece prin punerea semnăturii în josul actului, rezultă
că cel ce semnează îşi însuşeşte tot ce se
găsește deasupra semnăturii. (Frib. Buzău,

$. Îl, 220 din 4 Mai 1925, Dreptul 4/1926).
2. In actele sub smnătură privată, sem-

narea părţii în josul actului reprezintă
atestarea consimţimântului ei,
în sensul
recunoaşterii şi însuşirea conținutului acelui act
prin propriile simţuri, însă aceasta
numai
dacă partea este ştiutoare de carte;
dacă însă ea nu ştie nici scrie, nici ceii,
semnătura sa în mod mecanice, fie prin sigiliu, fie prin punere de deget, nu o poate

obliga,

deoarece ea găsindu-se

bilitate

să

cunoască

actul

în

imposi-

semnat,

nu

se

poate obliga decât în mod autentic, în
conformiţate cu dispoziţiile axt. 28 din legea

3, II,

autentificării

actelor.

16 Decemvrie

(Trib.

Când

înaintea

pâritul

primei

Codul
invoacă

instanţe

civil

în apărarea

de

fond,

sa,

dispo-

zițiunile art.: 1180 c. civ,, potrivit cărora
un aci sub semnătură privată nu poate
fi făcut opozabil decât numai în cazul când
este scris şi subscris în întregime de dânsul sau în caz când este numai semnat,
fără să conţină formalitatea bun şi aprobat,
iar în considerentele cărții de judecată
nu se discută în niciun fel acest mijloc de

apărare,

este locul de a decide

că sa

să-

vârşit o omisiune esenţială. (Trib. Putna,
$. Il-a, sentinţă civilă, No. 9 din 11 Ianuarie 1926, Pand. Rom. 1926, III, 91).
4. Un act sub semnătură privată, semnat de o persoană care nu ştie să cetească,

face

credință

dovedească

surprinsă

I,

Jurnal

25/1926).

contra

numai

prin
815

că

sa,

fraudă.

din

25

rămânându-i

semnătura

(C.

Apel,

Martie

1926,

i-a

laşi,

să

fost

S.

Dreptul

5, Este de cercetat dacă un orb se poate
obliga prin acte sub semnătură privată şi
în acest caz, măsura în care se poate obliga.
In ceea ce priveşte persoanele lipsite de
simțul vederii, care nu ştiu carte, legiuitorul prin dispoziţiunile art. 14180 c. civ. şi
art. 16 şi 28 din legea autentificării actelor,
hotărăşte că acestea nu se pot obliga prin
acie sub semnătură privată, ci numai sub
forma autentică.

Cu privire însă. la persoanele orbite, care
ştiu carte, — trebue de făcut remarca că,
prin a şti carte se înţelege că mai înainte de

a fi orbit ştia carte, ulterior accidentului
nu rămâne decât cu ştiinţa mecanică a scri-

sului — şi aceasta pierdută în timp prin
nefuncţionare, fiind în deobşie obligată a
lăsa să-i fie condusă mâna de către o altă

persoană,

pentru

a reproduce

semnele

or-

tografiei; — dar, în ceea ce privește partea principală a ştiinţei de carte, anume

aceea de a putea ceti, — cunoştinţă bazată

Jurisprudenţă.
(Continuare

3.

PRIVATĂ

1925, Dreptul

Covurlui,

8/1926).

pe simțul vizual, acela care pune persoana
— dela distanţă — în eontact cu mediul încunjurător, şi în ceea ce priveşte descifrarea și înţelegerea semnelor oriografice este

determinant peniru darea consimţimântului

în materie de acte sub sumnătură privată,
unde
subserierea convenției
subînţelege
prin aceasta
darea
consimţimântului
la
întregul
cuprins
al actului, — această
parte a ştiinţei de carte îi lipseşte cu desăvâşire; — astfel că: pe de o parte — persoanele care în mod mecanic, însă conştient, reproduc anumite semne ortografice,

care în înlănţuirea lor dau noţiuni care reprezintă un consimţimânt, sunt și rămân
obligate pentru consimţimântul lor pe care

şi l-au putui iraduce prin semnele scrierii,
— dar — în afară, sau peste aceea ce în
mod personal, direct şi nemijlocit au scris
şi subscris persoanele lipsite de simţul vederii — pentru dânsele este în afara per-

cepţiunilor lor şi ca atare nu pot îi ţinute
de obligaţie, nefiind prin aceasta presupuse

că şi-ar fi dat consimţimântul.
S. IUI,:26 Iulie 1926, Jurispr.
No. 1456).
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(Lrib. laşi,
Gen. 1926,

Art.

PRIVATĂ

DESPRE ACTELE SUB SEMNATURĂ

civil

Codul

1181-1182

Axt. 1181, — Când suma arătată în act este deosebită de aceea
pentru
ce este arătată în bun, obligaţiunea se presumă că este
sunt scrise
suma cea mai mică, chiar când actul precum şi bunul
de nu se
în întreg de mâna acelui care-s'a obligat, afară numai
1200,
1191,
1180,
983,
(Civ.
va proba în care parte este greşala.
1202: C. com. 313; Civ. Fr. 1327).
Vacte est
Tezt fr. Art:5 1327. — Lorsque la somme exprimâe au corps de
de la
que
n'âtre
e
prâsumâ
diffârente de celle exprimâe an bon, Vobligation est
de
entier
en
6crits
sont
Bon
le
que
ainsi
somme moindre, lors mâme que Lacte

quel câte est
la main de celui qui s'est oblig, ă moins qwil ne soit prouv& de
V'erreur,
_

R&p., Obligations, No. 4166; Alexandresco,
VII, p. 204).
4. Cu toate acestea, potrivit aceluiaşi

Doctrină,

1. Articolul 1527 e. civ. fr. (181 c. civ.
rom.), constitue o aplicaţiune a regulii generale prevăzută în art. 1162 c. civ. îr.
(985 ce. civ. rom), potrivit căreia, când
este îndoială, conventiunea se interpretă
în favoarea celui ce se obligă. (Planiol,
IL, No. 1161; Alexandresco, VII, p, 204).
art. 1527 ce. civ. în.
9, Dispoziţiunile
(4181 ce. civ. romi, nu-şi găsesc aplicațiunea la chitaniele descărcătoare, care
fac dovadă pentru suma cea mai mare,
din cauza favoarei de care se bucură liberațiunea. (Dalloz, Rep.. Obligations, No.

de care

se va dovedi

dacă

articol,

parte

este eroarea, obligaţia va putea fi crezută pentru suma cea mai mare. (Dalloz,
AlexandreRep., Obligations, No. 4166;
sco, VII, p. 204).

5. Când

suma

în act este deo-

arătată

sebită de aceea ce este arătată în „bun“,
dovada eroarei se va putea face prin marturi şi prezumpțiuni, deoarece enunţările
din act, din „bun“ şi din „aprobat“ pot
constitui un început de dovadă scrisă a
adevăratei sume sau cantități ce o arată.
(Demolombe, XXIX, No. 499; Larombicre,
Obligations, Art. 1327, No. 2; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII,.$ 756, p. 245; Dalloz,
Rp. Obligations, No. 4162; Laurent, XIX,
No. 252: Alexandresco, VII, p. 204).

2).

3, Potrivit dispozițiunilor art. 1527 c.
civ. În. (1181 c, civ. rom.), obligația se
prezumă că este pentru suma cea mai
mică, chiar dacă actul şi „bunul“ sunt
scrise în întregime de debitor. (Dalloz.

Art. 1182. — Data scripturei private nu face credinţă în contra persoanelor a treia interesate, decât din ziua în care sa în-

fățișat la o dregătorie publică, din ziua în care sa înscris întrun
registru public, din ziua morţei acelui sau unui din acei cari l-au

subscris, sau din ziua în care va îi îost trecut îie şi în prescurtare *) în acte făcute de ofiţerii publici, precum procese-verbale
pentru punerea peceţei sau pentru facerea de inventare. (Civ. 974,
975, 1175, 1176,

1441,

1393,

$1; Pr. civ. 516;

1686, 1730

C. com.

46, 47,49,51,191, 794; Leg. aut. act. 30; L. Timbr. 95; Civ. Fr. 1328).
Les actes sous seing prive wont de date contre les

Tezt jr. Art, 1328. —

|
tiers

que du jour

Vun de
dans

des

ceux qui
actes

6t6 enregistrâs,

ot ils ont

du

dressâs

par

des ofticiers publies,

de

de la mort

jour

les ont souserits, ou du jour oi

leur

substance

est

celui

ou de

constate

tels que procâs-verbaux de scelles

ou d'inventaire.
Bibliografie

(continuare).

ConNsrANTINESCU AC. ÎN., Despre testamenie, p. 51;

GroREaN N., Studii Juridice, vol. |, „Data certă“ p. 5 urm.: „Partaj, Diverse chestiuni“. p.
119; Notă sub Judec. Ocol Moinești-Bacău, 174 din 11 Mariie 1926, Jur. Gen. 1926, No. 59%;
1) In art.

francez

1328 corespunzător,

31235 — Codul civil adnotat — VIII

lipsesc

cuvintele:

— 25171 —

„fie

prescurtare“.

şi în

'

|

47

-

Art.

1182

Panrazi

DESPRE

EM..

2514

RĂDULESCU

din

Pruar Vasrre,

12

Mai

ALEX.
1926,

ACTELE
ȘI

Pand.

Notă sub C. Apel

dică 2-5/1925;
RosENTAL $., Rezumat
INDEX

SUB SEMNĂTURĂ

BENTOIU
Rom.

sub

Cas.

Adjudecare 50 bis.
Advocat 32.
Amanet 45, 52—35, 57.
Anul 1,
Anulare 18, 99.
Aplicaţiuni 48—39, 67.
Apreciere suverană 29, 30,
Asigurare
Autoritate

5, 27,
administrativă

Scadenţă

Hotărîre 27, 99.
Identitate 26, 27.
Impozite 24, 27.:
Imprumut maritim
Incapacitate 6.
Inceput de dovadă

Autoritate

judecătorească

"16, 17, 27, 32,
16, 17, 27,

Avânzi-cauză,
cuvântul:
„ tanţi“.
Avuat 32.
Buget 27.

a se vedea
„Reprezen-

Cesiune

39, 40, 45, 67,

5,

26.

Cod belgian 98.
Cod

comercial!

Cod italian 31.
Coexistenţă 92,

1,32, 37, 67,

Comerciale afaceri 32, 37,
67
Competenţă 2,
Comunitate de bunuri 9%,

Consiliul judiciar 63, 64.
Contribuţii 21, 27.
Convenţiuni
sinalagmatice 3%,

Convenţiuni

unilaterale

Creditori 67 —69,'74—82, 89,
94, 95, 99.
Cunoştinţă 33.

Curator 65,

Dată 1,2, 3,6.
Dată certă 1 urm.
Daune-interese 91.
Definiţie 1, 12.
Demenţă 6.
Dobânzi 41.

Dol 33, 68, 78, 81,88. 94, 9.

Donaţiune 43, 51, 89.
Dotă 59, 41, 96—98,
Dovadă 4, 5,7, 20, 30, 32,
37, 38, 63, c4, 69,
Dregătorie publică 16, 18,

20, 23,

Enumerare enunciativă
27,
Enumerare limitat, 29, 32,
Excepţiuni 37, 38, 39, 42, 43.
Executare 32,
Exemple 27, 32.
aliment 57
.

Fals 5, 5,77 67 68, 77

Femeie

14, 16,

20

Inregistrare

,

14, 15, 18,21—

52, 53,

Inscriere în fals 3.
Instrucție criminală 27.
Interdicţiune 63, 64, 65.
Inventar 26, 27.
Ipotecă 41, 45, 89.
Legalizare 18, 19,
Legea autentificării acte:
lor 22,

Licitaţie 50 bis,
Loc 4.
Locaţiune

21,

32,

4,

45,

74, 86, 87, 94, 96.

68,

Chitanţe 30, 40, 41, 80, 33—
85
Ciauze

Inchisoare 32, 63.
Infățişarea actului

48—51, 56, 79, 90—92.

86, 87,83,

Cec 5.

scrisă

42,

Mandat 32, 64.
Marturi 25, 30, 42.
Menţiune 26, 32,
Moarte 14, 25, 3.
Moştenitori 7, 10, 64, 71—

Bursă 27,
Cambie 5.
Capacitate 2.
Căsătorie

45.

măritată

88.
Fraudă 6, 33, 39, 43,
61,64,

68, 75, 78, 81, 88, 94, 9%.

Moştenitori
74,
Moştenitori

72

beneficiari 73,
rezervatari 71,

Muncă silnică
Notar 27.

65.

Novaţiune 41, 80.

Nulitate 18, 99,
Nume 26.

Obiect 26,
Ofiţer public
Ora 1.

25, 26, 27.

Paralizie 32.
Partaj 94, 95,
Părţi contractante

Paceti 20, 26, 27, 32,
Plăţi

anticipate

60, 7.

41, 79, 80.

Poliţie 18,
Poprire 39, 40, 8)-—82.

Portărei 27.
Posesiune 45, 90, 91.
Postă 32.
Preferinţă 45, 47, 89—51.
Prescripţic instantanee 45.
Preţ 26.
Prezumpţiuni
30, 37, 39,

40, 42.

Prezumptiuni legale 30.
Privilegiu 45, 89.
Probă, a se vedea cuvântui: „Dovadă“.
Procedură civilă 1.
Proces-verbal 26, 27.
Raţiune 33, 38.

Rea credință 33,

" Registre de comerţ 32.
Registre publice 14, 15,20,
21, 32.
Relatarea substanţei actului 14, 26, 27.
Remitere:de datorie 41,80.
Renunţare 33.
Reprezentanți 7, 8, 10, 11,
13, 39, 40, 60, 61, 63, 64,
66—71, 73, 75, 16, 79,81,
83, 87, 89, 95, 9%,

Retroactivitate 34.
Rezervă succesorală 71, 72,

sub

Juri-

1926, Î, 267.

72, 74, 71, '79, 80, 82, 84,

86, 89, 90, 94, 97,
mistic

18.

Testament olograf 5, 6.
Transcriere 45, 79, 80.
Trecere în prescurtare
Tutor

61, 63,

Urmărire imobiliară
26, 27,

14

59.

Urmărire silită 79.
Uzuri 39, 41.
Uzufruct 51.
Valoare inferioară 38.
Vânzare
21, 26,
43,

vacantă 62,

Taxe de timbru
27, 5.
Telegramă 32.

|,
,

1927, Revista

Testament

9%, 9.
Simulaţie 60, 67, 69.

Succesiune

Cas.

Terţi 1—3, 7—9, 11—13, 33,
31,39 —43, 60—62, 65, 67—

4.

Societate 93,
Soţi 86, 87.
Străinătate 23, 24.
Substanţa actului

civil

,

12 Mai 1926, Pand. Rom.

Scrisori de încărcare 5.
Sechestru 79,
Semnătură 4, 6,.25, 93.
Separaţie de bunuri 3%,

19,

|.

|, 2514 din

S nimb 51.
Scrisori 32. 35, 36.

| Gaj 45, 52—55, 57.

68, 75,

de concluzii

Reziliere 91,

ALFABETIC

ua doctrină)

Absânţă 32. 1.

Rezumat

[, 267;

Bucureşti $. III, 56 dia 27 Februarie

de concluzii

Accident 32.
Act autentic 3, 18, 27.
Act de stare civilă 1.
Act sub semnătură pri
vată 4 urm.
Acţiune oblică 67, 76, :95.
Achune
pauliană 4, 4,

AURELIAN,

1926,

Codul

PRIVATĂ

45,

48—:0 bis, 79, 86--90, 92,

16, 17,21,

Vase
Ziua

45.
1.

Doctrină,
1. Art. 1i82 c. civil român, identice cu
art. 1328 din codul civil francez, de unde
este
împrumutai,
prevede
că:
„Data
scripturii
private
nu face credință
în
conira persoanelor a treia interesate decât din ziua în care s'a înfățişat la o dregătorie publică, din ziua morţii acelui sau
unui din acei cari l-au subscris sau din
ziuă în care va fi fosi trecut, fie şi în prescurtare, în acte făcute de ofiţeri publici,

precum

procese-verbale peniru

punere de

peceți sau pentru facere de inventare“.
Acest articol nu arată ce trebue să se înțeleagă prin cuvântul „dată“. Codul civil
de asemenea în vreun alt articol nu dă
o definiţie a înţelesului acestui cuvânt;
cuprinde
însă,
unele
dispoziţiuni
cum
sunt acele din art. 21 şi 45 relativ la actele stării civile, din cari rezultă că data
cuprinde: anul, luna, ziua şi ora când ele
sau făcut, Dispoziţiuni analoage se găsesc înscrise în codul de procedură civilă
în art. 72, 416, 506, 659, 686, iar codul de
comeri în art. 57, arată în mod formal ce

se

înțelege

prin

cuvântul

dată,

dispu-

nând că: „Data actelor şi a contractelor
comerciale trebue să arate: locul, ziua,
luna şi anul“. Deci, data este indicaţia
timpului şi câteodată a locului când actul sa făcut.
(Bioche, Dictionnaire
de
procedure civile et commerciale, ed. 5-a,
III, Date; N. Georgean, Studii Juridice, 1,
p. 5).

2. Data

serveşte

din punctul de vedere

al procedurii şi competinţii pentru a se
determina legea care irebue să conducă
forma sau conținutul unui act; iar din
punctul de vedere al valabilităţii actului

între părţi sau faţă de terţi, pentru
determina

epoca

când

a

fost

făcut

a se
acel

aci, fie cu privire la capacitatea părţilor
ce au contractat, fie cu privire la opoza-

bilitatea

terți.
p.
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ce

(N.
.

poate

avea

Georgean,

acel

Studii

act

față

Juridice,

cu

1,

Codul

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

DESPRE

civil

3, Actele autentice făcute de funcți»narii publici competenţi şi în formele cerute de lege, fac deplină dovadă până la
înscriere în fals între părțile contractante
şi faţă de toată lumea, în ce priveşte data
lor, deoarece indicaţia datei este opera
funcţionarului public însuşi şi el o constată şi o dă sub propria sa responsabilitate. (Laurent, Principes de Droit civil
francais, ed. 5, XIX, No. 307; Planiol,
Droit civil, ed. 6-a, Î, No. 356; IÎ, No. %;
Colin et Capitant, Cours 6l6mentaire de
Droit civil frangais, ed. 2-a, pag. 215; Alexandresco, VII, pag. 174: N. Georgean,
Studii Juridice, I, p. 6).
4. Nu este însă acelaş lucru şi cu actele
sub
sub semnătură privată, cari cuprind înaceastă denumire, actele făcute fără
sintervențiunea ofițerilor publici şi sub
gura semnătură a părților contractante;
aceste acte pentru a fi valabile între părți.
nu au nevoie să fie datate, ci numa! semnate, părțile fiind libere ca în caz de contestaţie să stabilească daia adevărată prin
mijloacele permise de lege, deoarece data
în aceste acte are valoare numai până la
proba contrară sau după cum zice Lauxent, aceste acte nu au dată certă față de
nimeni. (Aubry et Bau, Cours de Droit
civil francais, VIII, $ 756, text şi nota 100,
ed. 4-a: Laurent, XIX, No. 272, 294, 29,
504, 325 fine; Baudry et Barde. Des Obligations, ed. 5-a, IV, No. 2267; Planiol, TI,
No. 73: Dalloz, Repertoire alphabâtique,

Obligations,

No.

Georgean,

N.

58714;

Stu-

Juridice, I, p. 6).
5, Prin excepțiune la această regulă,
sunt acte sub semnătură privată cărora
legea prevede că trebue să li se pue toideauna data la formarea lor, acte la cari
data face deplină credinţă şi față de toți
cât timp nu se probează falsitatea ei; în
această categorie de acte găsim: testamentele olografe (art. 859 c. civ.); camhiile şi orice alte titluri la ordine precum
şi girurile lor (art. 270, 279 şi 57 c. com);
cecurile (art, 565 ce. com.); scrisorile de
încărcare (art. 445 c. com.): poliţele de asigurare (art. 565 c. 'com.)
(Baudry
et
Barde, Obligations, IV, No. 2267; LyonCaen et Renault, Trait€ de Droit commercial, ed.2, III, No. 58 bis; Vivante, Trait6
de Droit commercial, ed. 3-a, trad. par
dii

Escarra, IV, No.
pag.

1595; Alexandresco,

172:M. A. Dumitrescu,

Drept

VI!,

comer-

cial, Î, No. 1015; C. C. Arion, Drept comercial, No. 212, 214; N. Georgean, Studii
Juridice, I, p. 6, 7).

6. Astiei, în doctrină şi în jurisprudenţă s'a decis că deşi, după rigoarea principiilor,

rom.

dispoziţiunile

articolului

1182

c.

(1528 civ. îr.), ar trebui să se aplice

şi la testamentele olografe, deoarece nu
sunt decât nişte acte sub semnătură pri-

vată (Laurent, XIII, No. 240 şi urm.), totuşi

ele,

exceptându-se

zurile de fraudă,

de

bine

demenţă

înieles

ca-

sau incapa-

citate a testatorului, fac deplină credinţă
„de data lor faţă de toţi cărora le sunt opuse, când ei au recunoscut scrisul şi sem-

Art, 1182

PRIVATĂ

nătura sau când ele au fost verificate în
justiţie, deoarece textul acestui articol şi
motivul care a determinat înserarea lui în
cod, resping aplicarea sa la, actele de ul- .
timă voinţă, singura permisiune fiind a se
complecta data cu elemente trase chiar
din conținutul testamentului. (Demante et
Colmet de Santerre, Cours analytique de

Code

civil, ed. 2-a, IV, No.

115 bis, ÎI şi

6crites sur le
IX; Mourlon, Rpâtitions
Code civil, Il-îme Examen No. 780; Aubry et Hau, VII, $ 668, text şi nota 10, 11,

$ 669,

text şi noie 9-15;

Planiol,

III, No.

2692, 2697; Colin ei Capitant, III, p. 854,
855; Alexandresco, LV, p. Il, pag. 64% 65,
Ele71-75; VII, pag. 180; Cantacuzino,
mentele Dreptului civil, No. 471 ;N. Geor-

gean,

Studii

Juridice,

I, p. 2).

7. Dacă, după cum sa arătat mai sus,
actele sub semnătură privată fac dovadă
de data lor între părţile contractante,
până la proba contrară, însă faţă de persoanele a treia interesate, potrivit dispoziţiunilor art. 1182 c. rom. (1328 ce. fîr.),
nu fac credinţă decât din ziua când data
lor a devenit certă, Care este înţelesul cuvintelor: „persoanele a treia interesate“,
din acest articol. Pentru a înţelege mai
bine sensul acestei expresiuni, trebue să
articol
dispozițiunile acestui
comparăm
c. c. român
cu dispoziţiunile art. 1176
(1522 civ. îr.): Art. 1176 c. rom. arată că
„actul sub semnătură privată recunoscut
de acela căruia i se opune sau privit după
lege ca recunoscut, are acelaş efect ca şi
actul autentic, între acei cari l-au subscris
drepturile
şi între acei cari reprezintă

lor“. Cuvintele finale: „între acei cari re-

prezintă drepturile lor“, au înlocuit din
texiul art. 1522 e. civ. îr. după care a fost
tradus, cuvintele: „de leurs hâretiers et
român
de leur ayani-cause“; legiuitorul
a crezut că această expresiune este mai
fericită, ca reprezentând mai bine intentiunea sa de aplicare a dispozițiunilor acestui articol, în realitate însă, sensul articolului român este acelaş ca şi a celui
francez şi discuţiunile ce sau făcut şi se
fac în aplicarea acestui articol în Franţa,

îşi au locul şi în aplicarea articolului ro-

Juridice, I,
Studii
(N. Georgean,
AC
8).
p.
8. Dacă privim un drept şi un act invocat contra acestui drepi, este de observat că persoana învestită cu acest drept
este în raport cu actul în una dintre următoarele situaţiuni: I) Actul nu-i va fi
niciodată opozabil oricare ar fi data lui
certă şi oricare ar îi natura lui; ll) Actul
îi va fi totdeauna opozabil oricare ar fi
data lui certă; III) Actul îi va fi când opozabil, când neopozabil după cum a fost
făcut înainte, sau după naşterea dreptuLui Său. (N. Georgean, Studii Juridice, I,
8).
p.
9, Prima sitiuaţiune este complect străină de. dispoziţiunile art. 1176 c. rom,
(1522 e. fr.), şi 1182 c. rom. (1328 c, în), si
priveşte clasa terţilor în sensul art. 975
e. civ. rom. (1165 e. civ, fr.) şi pe cari Baudry et Barde (Obligations, IV, No. 2345)

-- 259—

Art,

1182

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

îi definesc: „„Lous ceux qui n'ont jamais
eu de relations juridiques avec les parties
puisque lacte sous seing priv ne peut
produire d'effet ni pour, ni contre eux".
(Baudry et Barde, Obligations, IV, No.
2548; Planiol, II, No. 75; Alexandresco,
VII, p. 181; M. A. Dumitrescu,
1, No.
1014-b; N. Georgean, Studii Juridice, I,

p. 8).
,
10. In cea de a doua situaţiune,

,
găsim

pe „moştenitori“ şi pe „avânzii cauză „din
art. 1322 c. civ, îr. sau „cei ce reprezintă
drepturile subseriitorilor” din art. 1176
c. civ. rom.; (N. Georgean, Studii Juri-

dice, Î, p. 8, 9).

,

|

fr.), priveşte

avânzii cauză

cu titlu parti-

cular, cari sunt, în unele cazuri adevăraţi
terți. Succesorii particulari sunt avânzii
cauză ai autorului lor, pentru toate actele anterioare nașterii dreptului lor şi
devin terți pentru toate actele posterioare.
(N. Georgean,
Studii 'Juridice, ],

v. 9).
12. Baudry

et

Barde,

definesc

astfel

pe terti din art. 1328 c, civ, îr. (1182 ce. civ.
rom.); „Il faut ici entendre par cette expression, toutes les personnes
qui n'ont
pas €6t6 parties â un acte sous seing prive
qu'on prâtend leur opposer et qui îiennent, soit de Pun des sienataires, soit de
la loi m&me, un droit râel ou personnel,
qui serait an€anti, modifi€ au frappâ d'inefficacit€ si la date de cet acte tai
certaine ă lur gard; et par consequent
au contraire, il faut considârer comme des
ayants-cause des parties qui ont figure
dans Vacte sous seing privâ dont il s'azit.
les personnes qui n'invoquent aucun droit
ă elles propre et qui 6l&vent simplement
une pretention du chef de l'une des parties, c'est-ă-dire soit comme lui ayant succede ă titre universel, soit comme exercant ses droit et actions en vertu de Part.
1166 c. c.“. (Baudry et Barde, Obligations,
IV, No. 2362).
:

13. Faţă

de tertele

persoane

definite

mai sus în înţelesul art. 1328 c. civ. în.
(1182 ce. civ. rom.), actul sub semnătură
privată nu face credință de data sa decât

atunci

când

sinceritatea

îi este asigurată

prin ună din împrejurările enumerate de
acel articol. (Demante et Coimet de 3anterre, V, No. 285 bis, III, IV, 201 bis, | II;

Mourlon,

II, No.

1562; Marcadă,

Code

ci.

vil, Art. 1528 No. III: Aubry et Rau, II,
$ 175, notele 3-7; VIII. $ 756 texte şi note
102,

105,

110;

Laurent,

XIX,

No.

294,

305,

305, 507, 508; Baudry et Barde, Obligations, IV, No. 2555, 2362; Huc, Code civil,
VIII, No. 248; Planiol, Î, No. 504: II, No.

75, 1178, 1179; Colin et Capitant, II, pag.
114; D. Alexandresco, VII, pag. 184; Matei
Cantacuzino, No. 547; N. Georgean, Studii
Juridice,

I, p. 9).

14. Articolul

1528

ce, civ,

fr.

prevede

civil

trei împrejurări prin cari un act sub semnătură privată poate dobândi dată certă
şi anume:
]) Inregistrarea
actului;
II)
Moartea unuia dintre semnatarii actului
şi ÎI) Relatarea substanţei actului în acte
făcute de ofițeri publici. In art, 1182 ce,
civ. rom., care a fost copiat după art.
1528 ce, civ. fr., cazul întâi al înregistrării
a fost tradus prin următoarele două siiuațiuni: înfăţişarea actului la o dregătorie publică şi înscrierea lui întrun registru public, situaţiuni cari echivalează

în

definitiv

prancez.
»

11. În cea de a treia si ultimă situațiune, găsim pe terţi sau persoanele a treia
interesate, după înţelesul dat acestor expresiuni de art, 1182 c, civ. rom. (1328c.
civ fr.), Art, 1182 c, civ. rom. (1328 c. civ.

Codul

PRIVATĂ

pp.

cu

(N.

înregistrarea

Georgean,

.

15. Actul

sub

Studii

semnătură

din

Codul

Juridice.

privată

do-

bândeşte dată certă în codul civil francez,
din ziua înregistrării
lui, Înregistrarea
este mijlocul cel mai obişnuit de a da
dată certă actelor sub semnătură privală.
La francezi, înregistrarea este o formali.
tate care consistă în menționarea actului

într'un
cari

registru,

percep

cu

de către agenţii

Siatului

această

un

ocaziune

im-

pozit. Ţinerea acestor registre e supusă
la regule speciale cari fac aproape imposibile intercalările şi care constitue deci
o garanţie
suficientă contra falsificării
datelor. (Demante et Colmet de Santerre,

V, No. 291 bis II; N. Georgean,
ridice,

Î, p.

10).

Studii

Ju.

16. In codul civil român. actul sub sem-

nătură privată dobândeşte dată certă, în
primul rând, din ziua când actul s'a înfăţişat la o dregătorie publică, de ex.: un
act a fost prezentat înaintea unei autorități judecătoreşti sau administrative cu
ocazia unui proces sau unei constatări sau
cu ocazia plăţii unei taxe de timbru sau
înregistrare, (Alexandresco, VII, pag. 176

nota 5: C. Nacu,

Dreptul

civil român,

II,

No. 770).
17. După altă părere, viza pentru timbru
nu
conferă
dată
certă
unui
act
sub semnătură privată. (Laurent, XIX, No.

287; Huc, VIII, No. 255)
18. De asemenea, dobândeşte dată certă

când actul a fost prezentat unei autorităţi
judecătorești, poliţieneşti sau administrative şi a fost lesgalizai; sau când un testament mistic a fost prezentat funcţionarului public competent care a făcut actul
de subscripțiune; mai mult încă, un act

autentic,

nul

ca atare

din

o cauză

oare-

care, poate valora ca act sub semnătură
privată cu. dată certă dacă îndeplineşte
condițiunea de a fi fost înfățişat unei dregătorii publice sau înregistrat. (Baudry et
Barde, Obligations, IV, No. 2381; N. Geor-

gean, Studii Juridice, |, p. 11).
,
19. Sunt însă în doctrina şi _jurisprudenia Franceză şi Belgiană şi păreri contrare în sensul că simpla legalizare nu
conferă: dată certă unui act sub semnă-

tură privată.

(Laurent, XIX, No. 287; Huc,

VIII, No.

255; N, Georgean,

dice,

41).

IL, p.

20. Pentru

ca înfăţişarea

Studii

Juri-

actului

la o

dregătorie publică să-i confere dată certă,
se cere însă o condițiune, anume ca la acea
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dregătorie să se găsească proba despre
prezentarea lui; aşa simpla scriere făcută
de către un funcţionar public pe un act că
acel act a fost prezentati şi chiar punerea
peceţii serviciului public pe el, fără ca
din registrele acelei instituțiuni să rezulte proba prezentării actului, nu constitue o împrejurare în sensul art, 1182 c.
civ. rom. (1598 e. civ. fr.), de natură a da
dată certă actului sub semnătură privată,
deoarece, nu se poate stabili cu certitudine
dacă în adevăr actul a fost prezentat la
acea autoritate, la data pe care o poartă.
(Baudry et Barde, Obligations, IV, No.
2369: Nacu, II, No. 774; N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 11, 12).
2]. Actul sub semnătură privată, capătă de asemenca dată certă, din ziua
când s'a înscris actul întrun registru puplic. De ex.: în urma unei vânzări, noul
Financere Administraţiei
cumpărător
ciare ca el să figureze în rolul de contribuţie şi înregistrarea acelui act în registrele de contribuţiuni î* asigură data.
certă; sau de ex.: prin prezentarea unui
de locaţiune, sau oricărui alt
contract
contract, la Administraţia Financiară conform legii taxelor de timbru. (Nacu, li,
No. 770; N. Georgean, Studii Juridice, I,

p. 12).
29. Legea

autentificării

prin

actelor

art. 50, prevede obligațiunea pentru autoritățile judecătoreşti de primul grad,
de a da dată certă actelor sub semnătură
privată, când li sar cere acest lucru de
către părți, arălând şi modul cum trebue
să se facă înregistrarea lor, pentru a li se

asigura dată certă. (N. Georgean,
Juridice, I, p. 12).
23. Inregistrarea actului trebue

Studii
să

se

facă în Franţa şi în Belgia într'un birou
România
în
iar
belgiân,
sau
francez
la un serviciu public român. Se naşte acum întrebarea dacă înregistrarea făcută
întrun registru public străin ar putea sau
nu asigura dată certă unui act în una dintre aceste ţări. Chestiunea este controversată. Întrun sistem, care a fost admis de către o parte din jurisprudență,
:se spune că actele înregistrate de o autopitate străină vor putea să se bucure de
„dată certă în Franţa, Belgia sau România,
deoarece nici legea organică a înregistrării şi nici articolul 1328 ce. civ, fr. (1182 c.
Civ. Tom.), nu prevăd în mod formal că un
act înregistrat în străinătate, nu ar putea
dobândi dată certă în aceste ţări; în afară

«de aceasta, în privința formei actelor este

ştiută regula că se aplică maxima: „locus
regit actum“ aşa încât, pentru ca un act
înregistrat în o tară să poată avea dată
certă într'o altă ţară, trebue ca acel! act
să îndeplinească condiţiile de formă cerute de legea țării în care s'a făcut înregistrarea, deoarece, înregistrarea actelor
este privitoare la condiţiile de formă iar
nu de fond a lor. (Comp: N. Georgean,
Studii Juridice, 1, p. 12).

„24. In sistemul opus
gistrarea

unui

se spune

act într'un

registru

că înrepublic

Art. 1182

PRIVATĂ
putea

ar

străin,

nu

veşte

aplicațiunea

281;

Baudry

dată

conferi

a-

certă

celui act în altă ţară, deoarece data certă
este un efect pe care legea îl consideră ca
o consecinţă a înregistrării făcută de un
funcţionar, care este investit cu această
misiune şi legea nu poate conferi nici o
putere unui funcționar în afară de limitele teritoriului unde el îşi exercită funcțiunea sa şi un act făcut în virtutea unei
suveranităţi străine, nu ar putea avea €fect în altă țară, fără o dispozitiune formală în lege. Pentru ca un astfel de funcționar să aibă această putere, ar trebui o
dispozițiune formală în lege, ceea ce nu
există, deoarece între state aceste dispozițiuni se iau pe cale de iratate, pentru a
se asigura reciprocitatea. În ceea ce pri-

maximei

regit

„locus

actum“, ea nu se poate face în această
materie, deoarece această maximă priveşte numai formele instrumentare iar nu şi
efectul atașat la formalităţi cari sunt străine redactării actelor cum este înregistrarea sau transcrierea. (Laurent, XIX, No.

et

Barde,

Oblisations,

IV,

176
pag.
VII,
No. 2563: Alexandresco,
nota 2; N. Georgean, Studii Juridice, |,
p. 12, 15).

25. O

altă

împrejurare

prin

care

un

privată dobândeşte
semnătură
sub
act
daţă certă, este moartea unuia dintre semnatarii acelui act. Legea nu prevede dacă
semnatarul decedat trebue să aibă calitatea de parte în act sau o altă calitate
cum ar fi de ex. calitatea de martur sau
de ofițer public: de aceea sa decis în
mod constant că actul va dobândi dată
certă prin decesul unuia dintre semnatari, indiferent de calitatea în care l-a
semnat, deoarece faptul decesului îi asigură în mod necondiţionat certitudinea,
căci este imposibil ca acea persoană să fi
semnat actul după moartea sa. (DemoTraite
Bonnier,
lombe, XXIX, No. 558;
des preuves, No. 704; Larombiăre, Obligations, Art. 1328, No. 43; Aubry et Rau,
VIII: $ 756, nota 130, p. 259; Laurent, XIX,
No. 284: Baudry et Barde, Obligations,
IV, No. 2363: Huc, VIII, No. 253; Planiol,
1, No. 556; EI, No. 79; Dalloz, Rep. alph.
Obligations, No. 5889; N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 15).

26. Cea

de a treia şi ultima

împreiu-

rare care asigură unui act sub semnătură
privată dată certă, este irecerea chiar în
prescurtare a acelui act în alte acie făcute de ofiţeri publici, cum sunt proceseje-verbale pentru punerea de peceţi sau
pentru facere de inventar: deci trebue
să se constate substanta actului. Constatarea substaniei actului înseamnă să se
cuindice în mod lămurit conventia ce
contracadică numele părților
prinde,
tante şi condiţiunile principale ale. convenţiunii, cu condițiunea ca enuniarea să
fie făcută în aşa mod, încât să nu lase
nicio îndoială asupra identității actului
constatat. De ex.: dacă este vorba de un
contract de vindere-cumpărare, trebue să
se constate obiectul, preţul şi numele păr-
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ților contractante. Simpla menţiune a unui act sub semnătură privată într'un act
public,
fără
relatarea
substanței
sale,
nu-i poate asigura dată certă în contor-

mitate

cu

cerinţele art.

1182

c. civ. rom.

(1528 e. civ. îr.). (Aubry et Rau, VIII, 8 756,
nota 151; Laurent, XIX, No. 284 bis: Baudry et Barde, Obligations, IV, No. 2365;
Huc, VIII, No. 254; Planiol, ÎI, No. 79;
Alexandresco, VII, p. 176 text şi nota 5,
p. 177; N. Georgean, Studii Juridice, I,
p. 15, 14).
27. Art. 1182 ce. civ. rom. (1528 e. civ.
fr.), vorbeşte de procesele-verbale pentru
punere de peceţi sau pentru facere de inveniare în mod enunţiativ, dând exemple
de acte făcute de ofiţeri publici. Ca exemple, în afară de aceste două prevăzute de
lege, mai putem cita din doctrină şi jurisprudență următoarele: actele autentice,
hotăririle și alte acte ale judecătorilor şi
funcţionarilor
competenţi,
bugetele
şi
conturile
comunale,
procesele-verbale
ale portăreilor, actele notarilor (în Franţa), procesele-verbale de percheziţie, procesele-verbale de sechestrarea pieselor de
convingere în urmăriri şi instrucţie criminală, actele emanând dela o administraţie publică cum sunt: deciziunile ministeriale privitoare la scutire de - plata
impozitelor sau
de plata
amenzilor
în
materie de taxe de timbru şi de înregistrare, polijele de asigurare făcute prin
curtieri, cari după legea asupra burselor
au caiilate de îunciionari publici. Ceea
ce se cere însă, esie ca constatarea substanţei actului sub semnătură privată să
ecmane dela ofițerul publice personal: ca
ei să constate că a văzut şi a cetit el însuşi actui sub semnătură privată a cărui
substanţă o rezumă, cum aceasta are loc
în cele două acte menţionate de art. 1182
c. civ. rom. (1528 ce. civ. îr.); această constatare personală imprimă o pecete de
siguranţă declaraţiei sale. În ceea ce priveşte actele auteniice propriu
zise, în
Franţa ele fiind acte redactate de către
notari, intră în definițiunea actelor făcute de ofițerii publici prevăzute de ari,
1528 e. civ. fîr.; în dreptul român însă,
unde actele autentice se redactează de
avocați sau de părți, deşi magistratul care
autentifică actul nu constată existenţa actului privat, totuşi, dacă substanţa acelui
act este constatată în actul autentic în
mod lămurit şi bine identificată, el capătă dată certă din ziua autentificării,
deoarece actul autentic făcând deplină
credinţă de data sa prin el însuşi, el comunică această certitudine şi actului privai a cărui substanţă o constată.
(Demante et Colmet de Santerre, V, No. 291

bis, VIII;

Laurent,

XIX.

No.

285;

Baudry

et Barde, Obligations, 1V, No. 2366; Huc,
VIII, No. 254; Dalloz, Rep., alph. Obligations, No, 3896, 5901; N. Georgean, Studii

Juridice, I, p. 14, 15).
28. Dacă un act sub semnătură pri-vată, care constată substanța unui alţ act
sub semnătură privată, dobândeşte dată

Codul

PRIVATĂ

civil

certă prin una din împrejurările prevăzute de art. 1182 c. civ. rom. (1528 c. civ.
îr.), actul a cărui substanță este constatată dobândeşte şi el dată certă. (Baudry
et Barde, Obligaiions, IV, No. 2367; Contra: Huc, VIII, No. 254 in fine).

29. Cele irei împrejurări specificate în
art. 1182 €. civ. rom. (1528 c. civ. îr.), arată
în mod limitativ cazurile în cari un act sub
semnătură privată dobândeşte. dată certă.
Aceasta rezultă cu suficienţă din lucrările preparatoare şi din raportul făcut de
Jaubert către Tribunat cu ocazia alcătuirii codului civil francez. Deoarece în
vechiul drept francez faptele cari imprimau data cerţă actelor nu erau determinate de lege, ci erau lăsate la aprecierea
judecătorilor, autorii codului au voit să
facă să înceteze arbitrariul şi au fixat în
art. 1528 ce, civ. în mod limitativ, împreju-

rările când

privată

daia

devine

examinăm

unui act sub

certă.

De

cu atenţiune

semnătură

alifel

ajunge

diferitele

să

ipoteze

indicate de adversarii acestei păreri, peniru a constata că sunt departe de a exclude orice posibilitate de antidatare sau
de coluziune frauduloasă şi trebue să se
recunoască
că aceste
trei
împrejurări,

sunt

singurele

cari asigură

în mod

neîn-

doios dată certă actelor sub semnătură
privată, luându-se în consideraţie că prin
forta Iuerurilor actul nu poate îi posteTior nici zilei când el a fost prezentat la
înregistrare, nici decesului unuia dintre
subscriitori, nici constatării actului făcută
într'un act publie, (Demolombe, XĂIA, No.
565; Larombitre,
Obligations, Art. 1398,

No. 50; Bonnier, No. 704: Demante

et Col-

met
de Sanierre, 1, No. 556, V, No. 291
bis, VIII; Marcad€, Art. 1328, No. 4; Aubry

ei Rau, VIII, $ 756, text şi nota 155 p. 260;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 3880; Sappl.
Obligations, No. 1593; Laurent, XIX, No. 286;

Huc, VIII, No. 255, 255; Planiol, II, No.
79; Colin et Capitant, Il, pag. 215; Baudry
et Barde, Obligations, IV, No. 2569: Dalloz, Rep. Obligations, No. 3880, 3884, 3855,
5887, 5888; Alexandresco, VII, pag. 177;
Nacu, II, No. 771; M. A. Dumitrescu, |,

No.

1013;

N. Georgean,

Studii

Juridice, [,

p. 15, î6).
„30. Cu toate acestea, în doctrină şi în
jurisprudenţă a fost susținută şi părerea
contrară, anume că art. 1328 c, civ. fe,
(1182 ce. civ. rom.), nu trebue să fie înjeles întrun sens limitativ. Sa zis că cele
trei împrejurări enumerate în art. 1328
e. civ, fr. (1182 e. civ. rom.). dau actului
o dată pe care nimeni nu ar putea-o contesia, constituind o prezumpțiune legală
a datei certe; însă în afară de aceste
cazuri,

determinarea

datei

față

actului sub semnătură privată, de ar terţia
fi lăsată la aprecierea judecătorului,
care
o
va putea stabili fie cu ajutorul probei
testimoniale, fie cu ajutorul prezumpțiunilor „Scoase_
din
împrejurările
cauzei.
(Foullier,
court,

VIII,

II, pag.

No.

189),

31. Legiuitorul

262

242

italian

şi

243;

Delvin-

a reprodus

dis-

Codul

civil

DESPRE

ACTELE

SUB

poziția art. 1528 e. civ. îr. în art. 1527 c.
civil. dar i-a ridicat caracterul limitativ,
deoarece la finele articolului a adăugat
cuvintele: „sau când data rezultă din alte
probe echivalente“, prerăzând tot odată
pe lângă împrejurăile enumărate în art.
1528 e. cv. îr„ că actul sub semnătură
privată mai dobândeşte dată certă din

ziua punerii

în imposibilitate

fizică de a

subseriitori.
scrie a unui dintre
putea
IV, No.
(Baudry et Barde, Obligations,
9369 in fine; Alexandresco, VII. p. 177,
nota 2 in fine; N. Georgean, Studii ijuridice, Î, p. 17). 39. Prin aplicația principiului că dispoziția art. 1182 ce. civ. rom. (1528 c. civ.
În), este limitativă, s'a decis în doctrină
şi jurisprudenţă că împrejurările mai 1os
enumerate, nu pot imprima unui act caracterul de dată certă:
1) Copia făcută de pe telegrama înrepistrată în registrul de plecare la biroul
ce o expediază; aceasta în materie civilă,
deoarece în materie comercială potrivit
dispozițiunilor art, 47 c. com., data telegramelor stabileşte până la proba contrară ziua şi ora când ele au fost în atelegrafice;
devăr expediate de oficiile
deci cu toate că telegramele se trec în registre, data lor nu e definitiv probată ca
la celelalte înregistrări, deoarece se poate
face o eroare de către functionarii cari
au foarte multe telegrame de imprimat
zilnic,
2) Timbrul poştei nu poate asigura dată
certă unui act, mai cu seamă când este
pus pe plic iar nu pe scrisoare.
5) Aplicarea pe un act a unui timbru
publice
dregătorii
sau peceți ale unei
cum este Poşta, Tribunalul sau o autoritate administrativă, chiar dacă pecetea
ar avea dată.

4) Faptele

de executare

ce ar fi urmat

unui act cum ar fi de ex.: intrarea în folosinţă, posesiune, etc,
5) Scrierea actului pe o hârtie timbrată,
scoasă de mult timp din uz, chiar dacă
foaie sa'r afla în stare de vechime.

6) Enuntarea obligaţiilor contractate dz
o femee măritată, în o cerere de separație

de

bunuri.

7) Certificarea pentru conformitate de

către unul dintre semnatari,
act sub semnătură privată

a copiei unui
chiar înregi-

strat.

8) Paralizia sau amputarea uneia sau
ambelor mâini sau un accideni care ar
pune pe unul dintre subsceriitori, în imposibilitate de a putea semna.
constatată.
judiciar
9) Absența chiar
sechestrarea sau închiderea unuia dintre
.
subseriitori.
10) Moartea unei persoane care fără să
fi fost parte sau semnatara actului, l-ar
îi scris numai, nu poate imprima dati
certă unui act, deoarece nu prezintă ga-

rautțiile suficiente
l-a scris, trebuind

pertiză ale căreia
totdeauna nesigure.

ale identității celui ce
să se recurgă la o exrezultate

sunt

aproape

Art. 1182

PRIVATĂ

SEMNATURĂ

11) Actele avuaţilor — în Franța — redaciate numai după spusele şi alegatiile
părților, despre exactitatea cărora aceşti
ofiţeri nu pot cele mai adeseori să se asigure ei însuși, nu oferă destulă siguranţă
şi garanţie justiţiei pentru a le da forta
de a conferi daia certă actelor, a căror
substanţă o constată.
12) Menţiunea înscrisă în registrele unui comerciant şi din care rezultă că la o
epocă indicată el a încasat o sumă parafernală, nu are dată certă: de asemenea
prin trecerea unui contract de locaţiune. în
asemenea registre, acel contract nu dobândeşte dată, certă .
15) Un advocat nu poate da dată ceriă
unei procuri, atunci când certifică semnătura mandantului conform art. 36 din
noua lege pentru organizarea corpului de
advocaţi din 1925. (Demolombe, XXIX, No.
550, 567, 568, 570, 571; Larombitre, Obligations, Art. 1528, No. 44, 45; Demanie et
Colmet de Santerre, V, No. 291 bis, VIN;
Mourlon, ÎL, No. 1565; Aubry et Rau, VIII;

$ 756, nota

130, p. 259; Laurent,

XIX, No.

285, 987, 288: Huc, VIII, No. 225; Planiol,
IL, No. 356; II, No. 79: Colin et Capitant,
TI, pag. 215; Alexandresco, Il, p, 774; M.
A. Dumitrescu. Î, No. 1013: C. C. Arion,

No.

552;

No.

IV,

Baudry

2561,

2364,

et

2369,

Barde,
2370;

Obligations,

R&p..

Dalloz,

alph., Obligations, No. 3884, 3800, 5891,
N.
1594:
No.
5596: Suppl., Obligations,
Georgean, Studii Juridice, Î, p. 17, 18).

33. In ceea ce priveşte cunoşiinta per-

sonală ce terțul căruia i se opune actul
ar avea despre data certă a acelui act,
chestiunea este controversată, Se susține
că actul sub semnătură privată nu are
nevoe să aibă dată certă, când acel căruia
i se opune, îl cunoaşte în momentul când
a contractat. Ratiunea acestei măsuri, nu
este că această cunoştinţă ar echivala în
drept cu data certă, deoarece daia nu
este în realitate certă şi nu face credinţă
faţă de toţi terţii în mod general, ci ea
rezidă în faptul că există dol din partea
terțului ca să pretindă că data nu este
certă, atunci când el cunoştea existența
actului şi judecătorii nu pot face ca să
triumfe reau credinţă, primind un astfel
de miiloc de apărare. Se decide astfel că:
un tert nu ar putea pretinde lipsa datei
certe dacă a mărturisit formal că a cu-

noscut

actul,

în

momentul

când

sa nă-

seut dreptul său; de asemenea, terţii cari
au renunțat expres sau tacit de a invoca
lipsa datei certe; un tert nu se poate prevala de. dispoziţia art, 1182 ec. civ, rom.
(1398 c. civ. fîr.), dacă în momentul cono
tractării, a avut intențiunea să comită
ofraudă în prejudiciul părtii căreia îi
290;
pune actul. (Laurent; XIX, No. 289,

Baudry et Barde, Obligations, IV,
9375, 9374; Alexandresco, VII, pag.
No.

No.
17%;

55,
XXIX,
Demolombe,
Contra:
No. 70%;
550: Bonnier, Irait€ des preuves,

y et
Larombiere, Art. 1528, No. 59; Aubr
p. 261;
Rau, VIII, $ 756 text şi nota 158,
5885;
No.
Dalloz,
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Rep.

Obligations,

Art,

1182

DESPRE

Suppl.. Obligations, No. 1597;
Trait€ du Contrat de Louage,

ACTELE

SUB

Guillouard,
Î. No. 363).

34. In cazul când un aci sub semnătură

privată dobândeşte dată certă prin una
din împrejurările prevăzute în art. 1182
e. civ. rom. (1328 c. civ. fr.), posterior confecţionării lui, certitudinea datei nu se
urcă la ziua datei aparente din act, ci la
ziua când data a devenit certă. (Demanite
et Colmet de Santerre, V, No. 291 bis,
VII; Baudry et Barde, Obligations. IV,
No. 2368: Planiol, ÎI, No. 556; II, No. 79;
N. Georgean, Studii Juridice, L, p. 21),
35. Regula pusă de art. 1182 ce. civ.

rom.

(1328 c. civ. îr.), asupra

modului

în

care actele sub semnătură
privată
pot
dobândi dată certă faţă de ierţi, este aplicabilă atţât actelor sinalagmatice câi
şi celor unilaterale şi nu face excepțiune
nici pentru scrisorile misive, atunci când
ele constată fapte juridice, deoarece în acest caz, ele joacă rolul de adevărate înscrisuri suh semnătură privată cu putere
probatoare în justiţie. Aceasta este părerea dominantă în doctrină şi jurisprudențţă. (Baudry et Barde, Obligations, IV,
No. 2376, 2379; Huc, VII, No. 256; Alexandresco, VII, p. 178, 179).
36. Laurent, însă, (care citează în acest
sens şi Decizia Curţii din Bruxelles din
29 Octomvrie 1829, Pas. 1829, pag. 273),
este de părere contrară, pe motivul că legea nu vorbeşte decât de actele sub semnătură privată adică de înscrisurile redaciate în vederea de a constata fapte juridice şi această definitie nu se poate aplica scrisorilor misive, cari nu sunt produse decât foarte rar în justiţie. (Laurent,
XIX, No. 291).
37. La dispozițiunile art. 1182 c. civ.
rom, (1328 c. civ. fr.), cari prevăd obligatiunea dobândirii datei certe, prin una
din împrejurările
enumărate
limitativ,
pentru ca un act sub semnătură privată

să fie opozabil
mătoarele
denţiale:

totdeauna

terţelor persoane,

excepţiuni legale şi
Materiile
comerciale

sunt ur-

furispruau
fost

scoase din sfera de aplicaţie a

dispoziţiilor art. 1182 ce. civ. rom. (4328
c. civ. fr.). Natura operaţiunilor de comeri,
urgenta ce ele reclamă. uzurile,
totul concurează pentru a justifica această exceptiune, In codul de comeri român
avem art. 57, care prevede în mod formal
că data poate fi stabilită faţă cu cei de
al treilea, prin toate mijloacele de probă
arătate la art. 46 ce. com. Astfel, astăzi
doctrina şi jurisprudența sunt de acord
a recunoaşte că, chestiunea datei certe în
materie comercială, este lăsată cu totul la
înţelepciunea judecătorilor, cari trebuesc
să judece după echitate şi după interesele comerciale. admițând ca adevărată
data .prevăzută în contract, când există
prezumpțiuni grave şi concordante,
de
natură a nu lăsa nicio îndoială asupra
sincerităţii sale sau obligând pe cel ce o
afirmă
să-i.
probeze
certitudinea
ei,
prin toate miiloacele admise de art, 46
c. com., în afară de împrejurările prevă-

SEMNĂTURĂ

Codul

PRIVATĂ

civil

zute de art. 1182 c, civ. rom. (1328 ec. civ.
îr.), care bine înţeles şi în materie comercială imprimă în mod necondiţionat aciului privat,
caracterul
de
dată certă,
(Demolombe, XXIX, No. 581; Larombiere,
Art. 1328, No. 52; Bonnier, No. 702; Mass6,
Droit commercial,
' IV, No. 2429; Aubry et
Rau, VIII, $ 756 text şi nota 143, p. 26;
Baudry _ et Barde,
Obligations,
IV, No.
2577; Huc,
VIII, No. 256; Colin et Capitant, II, p. 216; Lyon-Caen et Renault,
III, No. 58; Vivante, IV, No. 1592; Ale-

xandresco, VII, p. 178; M. A. Dumitrescu,
I, No. 1015, 1015: C. C. Arion, No. 244, 242,

215; Dalloz, alph, Obligations, No. 5911 si
3987; Suppl.. Obligations,
No.
1612; N.
Georgean, Studii Juridice, 1, p. 22).
38. Art. 1182 ce. civ. rom. (1528 e, civ.
fr.). rămâne de asemenea fără aplicaţie
la actele constatând convențiuni, al căror
obiect este în valoare inferioară sumei de
150 lei vechi. Rațiunea este că legea necerând pentru probarea acestei convențiuni
redactarea unui act scris, nu
ar
putea

cere probarea
datei acestei convenţiuni
prin mijloacele prevăzute de art. 1182
c. civ.

rom.

fi dovedită
1191 ce. civ.

(14328 ce. civ.

în),

ea

putând

potrivit dispoziţiunilor
rom. (1342 ec. civ. fr),

art.
prin

. orice miiloace de probație ca şi convenția
însăşi. (Baudry et Barde, Obligations, 1Y,
No. 2575: Huc, VIII, No. 256: Alexandresco, VII, p. 178; N. Georgean, Studii Juridice, 1, p. 25).

39. O

altă

excepţiune,

admisă

mai cu :

seamă în ijurisprudenţă est în ceea ce priveşte chitanțele descărcătoare, deşi chestiunea
este
încă foarte
controversată,
Aproape
unanimitatea
iurisprudenţei astăzi şi o mare parte din doctrină, nu fac
aplicațiunea art. 1182 c. civ. rom. (1528 e.
civ. fr.), la chitanțele descărcătoare, declarându-le opozabile terţilor, fără să fi
obținut dată certă conform acestui articol,
afară bineînţeles de cazurile de fraudă.
În sprijinul acestei opiniuni se invoacă
următoarele argumente:

„a) Consecinţele

rizuroase

ale

tiunilor art, 1182 c. civ. rom. (1328
îr.), trebuesc temperate în practică
sul că judecătorii trebuesc să ia
siderație împreiurările cauzei şi
mită că chitanțele sub semnătură

pot

stabili cu

suficienţă

liberarea

dispozic. civ.
în senîn consă adprivată

debito-

- zului; acest temperament de echitate ar
trebui să fie admis mai cu seamă peniru
chitantele ce constată plata de procente,
de chirii şi de arenzi şi cari se opun cesionarului
capitalului
sau
cumpărătorilor de imobile închiriate sau arendate:
b) Vechea
jurisprudență
franceză ad.

mitea

această

excepțiune

pentru

chitanțe

şi autorii codului civil nu au suprimat-o,
deoarece În: lucrările preparatorii nu
se
găsește nici o urmă, din care să se poată
deduce intenţiunea lor de a aduce vreo
modificare vechiului drept;
„C) Larombitre, zice
că
adevărata
ratiune a neaplicării dispozițiunilor art. 1528
c. civ. îr., la chitanțe descărcătoare se gă-
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Codul

civil

DESPRE

ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

seşte în dispozitiunile art. 1240 c, civ. fr,
ce. Civ. rom), din termenii căruia
1097
plata făcută cu bună credință celui care
este în posesiunea creaniei, este valabilă
şi debitorul face mai mult încă decât cere
acest ariicol, căci plăteşte în mâinile pro,
,
prietarului creanței: . -

d) Nu

este obiceiul a se înregistra chi-

ianțele, pentrucă cele mai adese ori ar fi
inutil şi ar ocaziona prin urmare o plerdere de timp şi de bani, producând perturbare în toate tranzactiile; cel ce plăteşte nu poate şi nici nu trebue să prevadă frauda şi deci lipsa de luare de măsuri în conformitate cu dispozitiunile art.
1182 c. civ. rom. (1582 c, civ. fr.), este scuzabilă:; acest temperament nu trebue să fie
considerat ca o adevărată exceptiune la
dispozițiile art. 1182, ci mai ales ca o
simplă toleranţă, motivată pe obiceiul oamenilor şi pe imposibilitatea de a cere
cu rigoare formalităţile inregistrării pentru acte de un uz asa de frequent şi de
universal şi adeseori de o mică importanţă;
e) O parte din doctrină şi jurisprudeniă,
se preocupă de buna credinţă a acelui care
a plătit 'şi care sa mulţumii, cum face
toată lumea, cu o chitanță care nu a obținut dată certă potrivit dispoziţiilor art.
1182 e. civ. rom. (1328 c. civ. În); ca o apreciere a bunei credinţe cere ca debitorul să opue imediat chitanţele descărcătoare; o altă parte, bazându-se pe aceeaşi bună credinţă zice că trebue lăsată
a judecătodiscreționară
aprecierea
la
rilor, această chestiune, care urmează să
se soluţioneze după împrejurările cauzei
şi să decidă dacă data acelor chitanțe este
:
sau nu sinceră;
?) Unii, lasă la o parte chestiunile de
fapt, de echitate şi de obiceiu şi discută
chestiunea în drept, zicând că chitanţele
sub semnătură privată pot fi opuse cesiouarului sau creditorului popritor, pentrucă
aceştia sunt avânzii-cauză ai cedentului
şi ai debitorului poprit, iar nu terţi în
sensul art, 1182 e. rom, (1528 e. fr.) şi deci
orice act ce ar fi făcut aceştia din urmă
li e opozabil fără să fi obținut dată certă
în conformitate cu art. 1182 ce. civ. rom.
(1328 c. civ. fr);

g) Nici o dispoziţie

din

lege

nu

obligă

pe debitorul ce se liberează de o datorie
ca să înregistreze chitanțele ce-i dă creditorul:
h) Faptul că debitorul produce chitanțe
liberatoare sub semnătură privată, chiar
fără dată certă, constitue o prezumpție
puternică că el a plătii Ja fiecare scadență
procentele şi chiriile;

i) Unii

au mers

mai

departe,

decizând

că nu este necesar ca declaraţia terțului
poprit că nu datorează nimic, să fie întovărăşită de compturi sau chitanțe pentru
a stabili liberatia sa, judecătorii pot aprecia declarația debitorului şi să deducă liberaţia sa din împrejurările cauzei. (Demolombe, XXIX. No. 539: Larombiăre, O-

bligations,

Art, 1528, No. 23 urm.;

Carr6,

PRIVATĂ

- Chauveau Adolphe
Proc&dure civile ei
Tome, LV, No. 1697;
Marcadă, art. 1528

Art. 1182
et Dutruc, Lois de la
commerciale, ed. 5-a,
Mourlon, II, No. 1569,
No. 5; Aubry et Bau,

VIII, $ 756, note 415, 114, 115, 122; Baudry

et Barde, Obligations, 1V, No. 2360, 2578:
Planiol, II, No. 457; Colin et Capitant, II,
p. 216; Alexandresco, VII, p. 179, 180;
Cantacuzino, No. 547 fine; Dalloz, Alph,
Obligations, No. 3908, 3909, 3982, 5987;
Louage, No. 325; Vente, No. 1790, 1792).
în
40. Deşi părerea întâi predomină
doctrină şi în jurisprudeuţă, totuşi şi păarguxerea contrară are foarte multe
mente în favoarea sa şi poate chiar mai
juridice şi a fost susținută de eminenţi îurisconsulți. Argumentele sunt:
a) Art. 1182 c. civ. rom. (1528 c, civ. fr.).
vorbeşte deactele sub semnătură privată,
ceea ce înseamnă că nu exclude chitanțele cari sunt şi ele acte în sensul prevăzut de acest articol şi deci şi ele trebuesc să cadă sub aplicatia dispozițiunilor
sale, deoarece nu se aduce nicio excepţie;
b) Nu se poate face nicio derogare dela
lege fără un text expres şi legea trebue
'să fie aplicată fără temperamente, căci
altfel ar însemna că interpretatorii îac ei
legea, cerinţele practice nefiind un motiv legal pentru a se deroga dela lege:
jurispruc) Argumentarea că vechea
dență dinaintea introducerii codului civil
francez, admitea excepţiunea pentru chitanțele descărcătoare ar avea valoare numai în cazul când art. 1528 c. civ. fr. ar
fi tost împrumutat din vechea legislație
şi deci atunci sar fi putut spune . numai
că legiuitorul a admis o exceptiune tacită pentru chitanţe, însă art. 1528 nu
exista în vechea legislaţie, ci e o inovaţie
a, noului legiuitor, tocmai din cauza nesiguranței în care se găsea jurisprudența
şi care deci urmează să se aplice la toate
actele sub semnătură privată fără deosebire şi temperamente;
d) Argumentul lui Larombiere cu aplicaţia dispoziţiilor art. 1240 c. civ. îr. -(1097
e. civ. rom), nu are valoare în această maierie în care se discută proba plății iar nu
validitatea sa;
e) In această materie nu trebue să ne
preocupe buna credință a celui ce plăteşte, ci aplicarea strictă a textului legii
şi nu trebue lăsat la discreţia judecătorilor să aprecize când data unui act sub
semnătură privată este sau nu sinceră, deoarece sar da loc la arbitrar; mai cu
seamă că în acest sistem se favorizează
coluziunea între debitor şi cedent sau debitor şi terțiu poprit, care ar putea opune
popritor
creditorului
sau
cesionarului
chitanţe antidatate;
f) In privinia discuţiunii dacă cesionarul sau creditorul. popritor sunt avânzicauză sau terți ai cedentului sau debitorului poprit, în înțelesul dispozitiunilor
art. 1182 c€. civ. rom. (1328 c. civ. fr.), chestiunea este foarte controversată;
g) Se spunea în opiniunea contrară că
iaptul că debitorul produce chitanţe des-
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Art. 1182

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

cărcătoare, chiar fără dată certă, constitue o prezumţiune că el a plătit suma datorită, Acest argument nu are nicio bază
juridică: e o prezumpţie imaginată. „Prezumpţie. legală, în conformitate cu dispozițiunile art. 1200 ce. civ. rom. (1350 e. civ.
Îr.). nu poate exista aici iar în ceea ce
priveşie prezumpțiunile omului, ele nu
sunt admisibile în conformitate cu dispozițiunile art. 1205 c. civ. rom. (1353 ce, civ.
îr.). decât în cazurile când este permisă
şi proba testimonială, ceea ce nu se poate
admite în această materie. (Demante et
Colmei de Santerre, V, No. 291 bis, IV;
Laurent, XIX, No. 552-556: Huc, VIII, No,
255 al. ultim.).
41, Dacă însă pentru simplele chitanţe
de primiri de bani ca procente, chirii, etc,,
sa admis uzul general ca debitorul să le
poată. opune terţilor chiar dacă nu au dobândit dată certă prin una dintre împre-

jurările prevăzute de art. 1182 c. civ. rom.

(1528 c. civ. fr.), această toleranţă nu se
poate admite pentru plățile anticipative
căci dacă debitorul se pune în mod voluntar în afară de condiijiunile angajamentului său, căruia îi modifică terminii
de ex.: dacă plăteşte înaintea scadenţei
şi prin anticipație, trebue cel puţin să
se garanteze cu o dovadă care faţă de
terți să nu lase nicio îndoială asupra plăţii făcute; de asemenea, acest temperament nu se poate întinde şi la chitantele cari. conțin alte convenţiuni liberatoare
cum
suni: o remitere
de datorie, o novaţiune,
o plată
de creanţă
ipotecară,
etc.
căci
aceste
acte
nu
sunt acte _de simplă administraţie. (Aubry
et Rau,
VIII,
$ 756
text şi note
116, 120, 122: Laureni, XIX, No. 324; Huc,
VIII, No. 250, 251; Baudry et Barde, Obligations, iV, No, 2360-5, 2578; Guillouard,
I, No. 61; Dalloz, alph., Obligations, No.
5919, 3955, 5985: Alexandresco, VII, p. 185,
186; N. Georgean, Studii Juridice, I, p.
27).
42, Regula din art. 1192 ce. civ. rom.
(1528 e. civ. fr), nu este aplicabilă și
proba cu martori şi. prezumpțiunile ar fi
admisibile pentru a se dovedi data certă
în afară de împrejurările enumerate în acest arțicol dacă ele sar funda pe un
început de dovadă scrisă, care ea însăşi
ar

fi dobândit

dată certă potrivit

dispoziţiu-

nilor art, 1182 c. civ. rom. (1328 c. civ. fr.).
In acest caz este imposibil ca înscrisul produs ce serveşte de început de dovadă scrisă să fi fost antidatat în mod fraudulos şi
această imposibilitate rezultă din una din
împrejurările prevăzute de
art.
1182 e.
clv. rom, (1528 c. civ. fr), şi deci cerințele legii sunt îndeplinite. Insă actul
sub
semnătură privată care nu face probă
de
data Sa contira- terţilor, nu poate
nici
constitue un început de probă scrisă să
a
acestei date, pentrucă nu emană dela cel
căruia i se opune, (Laurent, XIX,
No. 49:
Baudry et Barde. Obligations, IV,
No. 2579
in fine, 2589 in fine.
43. Ar mai fi o excepțiune la regula
art. 1182 c. civ. rom, (1328 c. civ, fr.), din
însă

PRIVATĂ

Codul

civil

cestiunea suferă controversă: Art. 975 c,
civ. rom. (1175 c. civ, fr.), permite creditorilor ca să atace în numele lor personal
actele viclene făcuie de debitor în prejudiciul drepturilor lor şi este în mod
constant admis astăzi că numai creditorii
anteriori actului fraudulos pot să se folosească de acţiunea pauliană sau revocatorie. (Baudry et Barde, Obligations, I,
No. 691, 2557; Planiol, II, No. 316; Dalloz,
aiph., Obligations, No. 3974. Este însă întrebarea dacă creditorul care uzează de
această cale trebue să dovedească anterioritatea creanţei sale faţă de actul incriminat şi în cazul afirmativ prin ce mijloace, adică dacă trebue să se aplice şi aici
dispziţiile art. 1182 c. civ. rom. (1528 ce.
civ. îr.). O parte din jurisprudență şi din
doctrină zice că nu e necesar să se dovedească data certă prin una din împreiurările prevăzute de art. 1182 e. civ. rom.
(1528 ce. civ. îr.), pentrucă motivele care
au determinat pe legiuitor ca să ceară
data certă nu există în specie: Actul care
serveşte creditorului pentru a proba anterioritatea datei, nu are nevoie să aibă dată
certă, deoarece cumpărătorul, donatorul,
etc., al căror titlu este atacat pentru cauză
de fraudă, nu se pot prevala de titlul lor
pentru: a invoca dispoziţiunile art, 1182
e. civ. rom, (1528 c. civ. Er), pentrucă însuşi acest titlu esie contestat. Calitatea
de teri nu poate să devie decât dintr'un
titlu real şi sincer şi un titlu contesiat
nu poate produce această calitate. De altfel art. 1182 ce. civ. rom, (1528 e, civ, în),
privit în spiritul său, nu este de natură
a se aplica la această ipoteză. Acest ar.
iicol presupune două acte în opoziţie directă şi dintre care autorul a anihilat unul
prin ajutorul unei antidatări. Or, titlul
creditorului nu e în opoziţie cu cel al
cumpărătorului sau donatarului, căci existenţa creanței nu influențează întru nimic asupra existenţei vânzării sau donatei. De asemenea nu se poate presupune
că acel care a transmis în mod sincer dreptul său de proprietate, a avut ideea de
a crea sau a antidata o creanţă, pentru a
face să reintre în patrimoniul său bunul
vândut sau donat, prin ajutorul acțiunii
tevocatorii pe care pretinsul creditor ar

pute-o

introduce.

(Aubry

et

Rau,

IV,

$ 513 text şi nota 15: Planiol, II, No. 316;
Dalloz, alph., Obligations, No. 3962, 3978).

44. Majoritaiea
doctrinei
şi Jurisprudenţei însă, admite părerea contrară sub
motivul că anterioritatea creanţei creditorului care uzează de actiunea revocatorie, fiind o conditiune esenţială în exercitarea „acestei acțiuni, ea trebue
să fie
dovedită

numai

art. 1182 c. civ. rom.

potrivit

dispoziţiunilor

(1598 e. civ. Îr.). (Lau-

rent, XVI, No. 461; Huc, VII, No. 219; VIII,
251; Baudrv et Barde. Oblisations.
I,
No. 691: IV, No. 2557: Alexandresco,
YV,
p. 244, 245; VII,
No.

p. 186),
45. Dispoziţiunea din art. 1182 ce. civ..
rom. (1528 c. civ. fr), care este una dintre
cele mai importante reguli de drept,
de-
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Codul

civil

DESPRE

ACTELE

SUB SEMNĂTURĂ

oarece este paza indispensabilă a bunei
credinţe în convenţiuni, a pierdut din
importanţa sa şi utilitatea sa a scăzut în
mod considerabil în dreptul modern, prin
introducerea altor dispozițiuni posterior
înserării acestui articol în codul civil şi a
căror neobservare aduce grave inconveniente drepturilor câştigate de părți, chiar
dacă. actul ce le-ar constata ar.fi obtinut
dată certă prin una dintre îraprejurările
prevăzute de art. 1182 e. civ., rom. (1328
ec. civ. fr.). Printre aceste formalități in:
dispensabile avem:
1) Transcrierea actelor de muiațiuni şi
de constituiri de drepturi reale şi de an-

asupra

tichreză

contractelor

imobilelor,

de locaţiune

pe

precum
un

îimp

îndelungat de trei ani. în dreptul

şi a
mai

Român

şi de 18 ani în dreptul francez, (Art, 1295
ec. civ, rom., 1698 e. civ. rom. (2085 e. civ.
îr.), 722, 7295, pr. civ. rom., Legea Franceză din 25 Martie 1885).
___2) În materie de gaj şi de cesiune de
creanţe şi de alte lucruri incorporale,
dreptul de preferință se găseşie fixat prin
notificarea gaiului sau cesiunii făcute debitorului cedat sau prin acceptarea gaţu-!
lui sau cesiunii făcute de debitor printrun
act autentic. (Art, 1595 c. cîv. rom. (1690
c. civ, îr), 1687 ce. civ. rom. (2075 e. civ.
îr.), 479 ce. com. rom.).
,
3) In privinta acteior cari constată o
cesiune sau o primire de chirii sau arenzi
pe trei ani viitori, actele trebuesc transcrise în reg. de ipoteci
(1394 c. civ,
rom., 722 pr, civ.).
4) In privinta. privilegiilor şi ipotecilor,
preferința se regulează în general prin
rangul, inscripției, iar în privința privilegiului vânzătorului prin anterioritatea
iranscripției. (Art. 1738 €. civ. rom. (2106
e. civ. fr.), 1740-1745 c. civ. rom. (21082111 c. civ. fr.), 1778 ce. civ. rom. (2154 c.
civ. fr.), 724 pr. civ. rom.).
5) Intre doi achizitori de mobile corporale se aplică regula „en fait de meubles possession vaut titre”. (Art. 1909 e.
civ. rom, (2279 ce. civ. îr.), 972 ce. civ. rom.
(1114 c. civ. îr.).
6) In privinta contractelor de gaj asupra lucrurilor mobile corporale, preferința se regulează după prioritatea irascrierii. (Art. 728 bis pr. civ. rom.).
7) In privinţa gajului: constituit asupra
produselor solului sau a materiilor prime
şi fabricate, preferința se regulează după
intabularea în registrul tribunalului sau

după

menţiunea

măriilor.: (Art. 480

8) În

privinţa

făcută în registrele
c. com.).

înstrăinărilor,

pri-

cesiunilor,

gaijului şi împrumutului maritim asupra
vaselor, preferința se regulează prin transcrierea actelor constatatoare în registrele
Căpităniei portului, ale oficiului maritim
sau ale cancelariei Consulatului. (Art. 493
şi urm. €. com., 605 e. com).

9) In privinta privilegiului creanţei vân-

zătorului de maşini, preferinta se regulează prin transcripție. (Art. 785 c. corm.).
În caz însă de conflict între două sau

Art. 1182

PRIVATĂ:

mai multe persoane, cu acte sub semnătură privată prin care li se constitue drepturi de către aceeaşi persoană şi dintre
cazi nici una nu a îndeplinit formalitătile
de mai sus, chestiunea certitudinii datei
își reia toată importanta şi preferința se
va determina prin prioritatea datei certe. (Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 291 bis, II, III; Mourlon, II, No. 1568;
Aubry. et Rau, IL, $ 174 text şi nota 14;
VIII, $ 756 texte şi note 111, 112, 142,
Laurent, XIX, No. 282, 310; Huc, VIII.
No. 249: Baudry et Barde, Obligations,
IV, No. 2556, 2385, 2584; Planiol, I, No.
2616-2619: ÎI No. 1748; Dalloz, alph.,. Obligations, No. 5924, 5945, 3996: Alexandresco. VII, p. 180, 187: N. Georsgean,
Studii Juridice, |, p. 29, 30, 31).

1182

46. Art.

c.-civ.

rom.

(1528

e. civ.

dar

la

î.), prevede că actele sub semnătură pri“aţă dobândesc dată certă din ziua în care
au fost înregistrate, etc. Se pune întrebarea: cum se regulează prioritatea actelor
şi deci preferința, în cazul când ele au
dobândit dată certă în aceeaşi zi şi când
bineînţeles nici una dintre părţi nu a mai
îndeplinit alte formalități, cari să-i asigure
un privilegiu, cum ar fi transcripţiunea
şi inscriptiunea în materie reală imobiliară sau de gaţ, notificarea sau acceptarea în materie de cesiune sau posesiunea, în materie mobiliară. Sunt două
şi de alti
sisteme: Larombietre, urmat
autori şi de o parte din ijurisprudentă,
această
în
păreri
următoarele
emite
chestiune: In cazul când actele primesc

dată

certă

în

aceeaşi

zi

ore

diferite, de ex.: substanţa lor a fost constatată în două acte publice redactate în
aceeaşi zi dar unul dimineața şi celă-

lalţ după

amiază,

preferinta

se va deter-

mina după anterioritatea actului public,
neputându-se trage un argument din dispoziţiile art. 2147 c. civ. îr. (1779 c. civ.
+o0m,), care are o aplicaţie excepțională la
un caz diferit de acesta: preferința se
mai poate determina şi după ordinea în
care actele au fost înscrise sau transcrise.
Dacă actele au dobândit dată certă în aceeaşi zi şi drepturile au fost concedate asupra unui lucru mobil sau imobil, preferința va fi datorită acelui care se găseste în posesiunea lucrului, aplicându-se
maxima: „melior est causa possidentis“:
reclamantul care nu se bucură de posesiune va fi obligat să dovedească anterioritatea datei actului său potrivit art. 1528
c, civ. fr. (1182 €. civ. rom) şi dacă nu o
poate face, cererea sa va îi respinsă, nu
penirucă pâritul şi-ar fi stabilit dreptul
său, ci pentrucă reclamantul nu a putut
să şi-l dovedească pe al său: dacă niciuna dintre părți nu posedă lucrul, pre-

ferința va fi acordată celei care va fi re-

clamat mai întâi predarea lucrului sau
executarea contractului. Dacă drepturile
sunt concedate asupra unei sume de bani
la mai multe persoane, toate acele persoane vor veni prin contribuţiune, fiecare în proportie cu drepturile sale. (De-
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Art.

1182

DESPRE

ACTELE

SUB

molombe, XXIX, No. 585, urm.; Larombiere, Obligations, Art. 1328, No. 53 urm.;
Aubry
et Rau, ÎI, $ 174 texte şi note
25, 24; VIII,:$ 756 texte şi note 159, 140,
141; Baudry et Barde,
Obligations,
1V,
No. 2584; Datloz, alph., Obligaţions „No.
3894; Suppl., Obligations, No. 1602, 1605).
47. În părerea contrară, susținută şi de
Laurent, se spune că dacă două acte sub
semnătură privată au obținui dată certă

în aceeaşi zi şi bine înțeles afară de cazul

posesiunii
lucrurilor
mobile
corporale,
indiferent de ora când ele au dobândit
dată certă, ambele acte trebuesc să fie
considerate că au aceeaşi dată, fără preferințţă,
deoarece
arţ.
1182 c. civ. rom.

(1328

c. civ.

fr.), prevede

că

actele obţin

dată certă „din ziua“ iar nu „din momeniul“ înregistrării,
etc.;
prin
consecinţă
ambii concesionari au un drept identic
cu aceeaşi dată şi au dreptul a-l exercita
ambii în concurs, cu rezerva de a se putea
întoarce contra concedentului pentru scăderea proporiională a preţului şi pentru
Saune, (Laurent, XIX, No. 280, VIII, No.
252).

48. Legea

face următoarele

aplicaţiuni

ale dispoziţiilor art. 1182 c. civ. rom. (1328
c. civ, îr.): Prima aplicaţiune şi una dintre
cele mai lrequente, este în materie de
locaţiune, prevăzută de art. 1441 ce. civ.
rom. (1743 c. civ. îr.), care zice că locatarul nu poate opune contractul său unui
nou proprietar, cumpărător al imobilului
închiriat sau arendat, decât dacă e constatat prin act sub semnătură
privată
însă cu dată certă. (Laurent, XIX, No. 314:
Planiol, II, No. 1742; Dalloz, alph., Obligations, No. 5950; Alexandresco, VII, p.
104: N. Georgean, Studii Juridice, |, p.
54,

55).

49, Din

acest principiu rezultă că noul

achizitor nu poate fi ținut la alte obligatiuni decât acele cari rezultă din contractul de locaţie cu dată certă pe care fostul
proprietar îl avea încheiat cu locatarul,
iără să i se poată opune alte modificări
aduse contractului decât acele constatate
prin acte cu dată certă anterioară vânzării
imobilului; astfel s'a decis că dacă în contractul de închiriere se prevede clauza
de reziliere a contractului în caz de subînchiriere, chiar dacă s'ar fi considerat ca
dovedit faptul că fostul proprietar ar fi
cunoscut şi tolerat subînchirierea, totuşi
această toleranţă nefiind dovedită printr'un act cu dată certă. nu poate fi opusă
noului proprietar. (N. Georgean,
Studii
Juridice, 1, p. 35, 54).
|
50. In baza aceluiaşi principiu sa decis — deşi chestiunea este controversată —
că nu se.pot opune noilor cumpărători „
contracte de locaţiune prelungite în vir-

tutea

legilor măsurilor excepţionale,

dacă

ele nu sunt constatate prin acte cari să
fi dobândit dată certă înaintea înstrăinării imobilului închiriat. (N. Georgean,
Studii Juridice, I, p. 54).

50

bis. Trebue asimilat cu un nou cum-

părător şi adjudecatarul prin licitaţie, căru-

Codul

PRIVATĂ

SEMNĂTURĂ

civil

ia deci nu-i pot Îi opuse contractele de închiriere încheiate cu fostul proprietar sau

modificările
dacă

au

aduse acestor

obţinut

contracte

decât

anterior

adju-

şi uzufructuarul

şi în

dată

certă

decării. Colin et Capitant, II, p. 522; Dalloz, alph., Vente publique d'immeubles, No.
1780; N. Georgean, Studii Juridice, I, p.

54, 55).
51.

De

asemenea

sfârşit orice terţ câştigător al imobilului,
cum ar fi un coschimbător, un cesionar
de uzufrucit un donaiar, ete. (Planiol, I,

No. 2800; Colin, et Capitant, II, p. 522;
N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 35).
52. A doua aplicaţiune a art. 1182

e.
civ.
rom.
(1528
ce.
civ,
fr.),
este
în
art.
1686
şi
1687
cod.
civ.
rom,
_(2074,
2073,
cod.
civ.
fr).
relativ
la
constituirea de amanet civil. In aceste ar-

ticole se prevede că în cazul când datoria
este

mai

mare

de

150

lei vechi,

pentu

ca

să poată exista o preferinţă înaintea altor

creditori asupra lucrului amanetat, se cere
ca amanetul să rezulte dintr'un act înregisirai în regulă. Legea vorbeşte aici 'nu-

mai

de

înregistrare,

ceea

ce

a

făcut

pe

unii autori şi o parie
decidă că, preferința

din jurisprudenţă să
nu poate să rezulte

III, No. 57; Comp.:
Juridice, I, p. 55).

N.

decât din înregistrarea actului, care e o
formalitate substanţială şi nicio altă formaliiate nu ar puiea-o înlocui. (Duranton, XVIII, No. 514; Demante et Colmel
de Santerre, VIII, No. 300 bis, III; Nacu
53.

lotuşi

risprudenţei

gistrare,
voit

să

în mod
jurările

în

Georgean,

Studii

doctrinei

și ju-

majoritatea

admite

aceste

înţeleagă

astăzi

că

articole,

obținerea

limitaliv, prin
prevăzute
de

prin

înre-

legiuitorul

unei

date

una dintre
art.
1182

a

cerie

împrec. civ.

rom. (1528 c. civ. fr). (Aubry et Rau, IV,
$ 432 iext şi nota 7; Laurent, XXVIII, No.

451, 452; Huc, VIII, 252; XII, 358; Baudry
et Barde, Obligations, IV, No. 2372; Colin
et Capitant, II], p. 760, 761: Dalloz alph,

Nantissement, No.
5906; Alexandresco,

85;
Obligations, No.
X, p. 247; Matei Can-

tacuzino, No. 604A N. Georgean, Studii

Ju-

ridice, I, p. 55).
54, In ceea ce priveşte amanetul
mercial, chestiunea prezintă oarecare

codi-

ficultate. In dreptul francez această dificuliaie nu mai există, din cauza modificării ce sa adus codului de comerţ prin

legea

din

25

Mai

1865

şi

pentru

un

act

anume

art.

91

comerț,

se

din care rezultă că gajul constituit, fie
de un comerciant, fie de un individ ne
comercianti,

de

constată faţă de terţi ca și faţă de părțile
contracianie, în ceea ce priveşte data lor,
potrivit

dispoziţiunilor

Art.

c.

art.

109

arată

că

c.

com,

adică prin orice mijloace de probaţie. Nu
tot aceiaşi uşurinţă
însă
în rezolvarea
chestiunii, se întâlneşte în dreptul român.
478

com.

rom.,

gajul

co-

mercial se dovedeşte faţă cu cei de al
treilea numai printrun act scris, dacă
suma pentru
care
sa
constituit gajul,
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Codul

Din

lei.

500

peste

trece

lului, nu se poate însă stabili dacă faţă
de terţi este suficient ca gajul să fie constatat prin înscris, când suma împrumuca
tată trece de 500 lei sau este necesar,
conce-l
actul
ca
civil,
gajul
pentru
şi
mistaiă să fi obţinut dată certă în confor
1182 .c. rom.
art.
tate cu dispoziţiunile

fr.).

e.

(1528

că data contractelor de gaj asupra produselor solului şi materiilor industriale,
face deplină credință; deci a voit să ia.
vorizeze aceste contracte speciale de gaj,

pentru o valoare
data contractului de gaj
lei, poate fi dochiar mai mare de 500
vedită prin toate mijloacele de probă, deoarece dispoziţiunile art. 478 e. com., cari
prevăd constatarea gajului prin act scris,
trebuesc interpretate în mod restrictiv şi
trebuese consideratie că deroagă dela re-

4182 c. c., adică să poarte dată certă, ne
opozabilitaie, fără
concepe
putându-se
stabilirea neindoioasă a datei dela care

această opozabilitate începe; b) La această
interpretare ne conduce ari. 478 al. 2 ce.
com., care se mărgineşte a enunţa pentru
țile prin care actul seris se poate opune ce-

lor de al treilea, precum şi art. 1 c. com. potrivit căruia codul civil este aplicabil şi
tranzacţiunilor comerciale, în cazul când
codul de comerţ nu conţine dispoziţiuni
derogatorii exprese; c) pentru stabilirea

datei certe a contractelor de gaj comercial

pentru o valoare mai mare de 500 lei, nu
sunt admisibile decât dovezile prevăzute
de art. 1182 c. c., deoarece deşi potrivit
dispoziţiilor art. 57 al. 2 c. com,, dată

se poate

ceriă

terți prin

toate mijloacele de probă, totuși, când
legea. prescrie pentru constatarea contractelor comerciale proba prin înscris şi deci
potrivit dispoziţiunilor art. 55 c. com. ele
potrivit codului
dovedite
urmează a fi

civil, nici data lor certă nu se poate dovedi decât tot potrivit dispoziţiilor codului civil, adică potrivit art. 1182 c. c.,
prin aceasta
recunoaşte
deoarece legea
chiar că nu este locul de a se deroga dela

regulele dreptului civil asupra probei; d)
după cum se vede, dificultatea în rezol-

varea chestiunii se găseşte din cauza lacomerţ, care nu
de
conismului codului
conţine asupra materiei aşa de importante

şi de o aplicaţie așa de frecuentă, cum
este aceea a gajului, decât dispoziţiuni
restrânse

asemenea

la

codul

pentru

legile
buesc

în

privința

împrejurări
civil

toate

ca

constatării

trebue

formând

celelalte

dreptul

probe.

lui.

În

să recurgem
comun

Codurile

şi

cari conduc materiile speciale ireaplicate alături de codul civil cu o

putere egală dar când legislaţia specială
este mută asupra unei materii, atunci trebue

să ne inspirăm

din dispoziţiunile legii

civile car urmează să fie luate ca norme
de aplicare. Deci, codul civil trebue să fie
considerat ca un compliment ai codului
de comerţ, în toate cazurile când acest
cod păstrează tăcerea; e) ca un argument
mai mult că legiuitorul nu a înţeles a deroga în ceea ce priveşte probarea datei contractelor comerciale de gaj și care urmează

de pro-

modurile

cari admit toate

gulele

numai condiţiunile
gajului
fără a se ocupa de modalită-

de

et Renault,

III, No. 58 ter.: C, C. Arion, No. 215).
55. În părerea opusă se spune: a) Că

sa faţă de terţi, se cere ca aciul seris de
care vorbeşte art. 478 al. 2 c. com, să
întrunească condiţiunile indicate de art.

faţă

Lyon-Caen

IV, No. 2577;

Obliga-

et Barde,

ce. c. (Baudry

art, 1182

tions,

tatea contractului de gaj şi opozabilitatea

stabili

nu
cu

bilă celorlalte contracte de gaj, care
poate fi făcută decât în conformitate

chestiunea fiind foarte controversată. In
o părere, se spune: a) Că pentru valabili-

valabilitatea
actului scris,

aplica-

datei,

proba

dela

sustrăgându-le

dificultatea,

începe

aci

Şi

1182

să se facă potrivit art. 1182 e. c,, este că
la art. 480 ce, com., cu ocazia modificării
ce a adus-o la î5 lunie 106, a adăugat

artico-

textul

Art.

PRIVATĂ

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

civil

baţiune în materie comercială, numai în
acele dispoziţiuni,
de
măsura indicată
probaţiei conadică numai în privința

ușurează
deoarece
favorizat,
comerciale şi
tranzacţiunilor
lor

prompta

micesc

de

prevăzută

în

acte

tractului,
singurele

înscrisuri

impusă - de

este

cum

-esenţială,

de

codul

făcându-se

chiar

pentru

ex,:

de

forma

dacă

con-

existența

daia

în cari

pentru

comerţ

excepțiune

legiuitor

este

se

uşurinţă de probă

genere,

ar fi necesară

scrisă

data

b)

realizare;

poate dovedi cu aceiaş
orice

zădăr-

cari

formaliste

piedecile

înlătură

sis-

lui; acest

tractului iar nu și a datei

tem trebue
încheierea

peniru
însăşi

ea

conditie

ca

o

la

cambii;

a-

ceasta rezultă din aceea că art. 57 c. com.
rom, (55 c. com. ital.), care permite a se
stabili data faţă de terţi prin toate mijloacele de probă arătate la art.
este înscris în cod după art.
rom. (53 c. com. ital.) şi prin
prinde şi cazurile care sunt
în el, adică contractele pentru

48 c. com,
55 ce. com.
urmare, cumenţionate
care codul

comercial reclamă proba scrisă, între care
intră şi contractele de gaj; c) articolul 55
(55 codul -com.
codul comercial român

ital), se aplică numai atunci când este
vorba a se stabili existența însăşi a contractului, iar nicidecum când este vorba
exclusiv de data lui; iar în asemenea îmstabili

se

voeşte

a

şi sar

admite

vărată

există

contractul

prejurări

data

că

55

este

lui

ade-

altfel legea

şi dacă sar interpreta
că art.

că se

şi doar

rom.

e. com.

(55

c. com. îtal.), se aplică şi la determinarea
datei faţă cu terţii, atunci dispare orice
utilitate a aliniatului 2 din art. 57 căci
pentru contractele la cari codul de comerţ nu cere proba scrisă nu era nevoie
de alineatul 2; d) materia probelor este
reglementată cu claritate în articolul 46
e.

com.,

lăsând

lor a admite
cazurile

fiind

deci
în

contra
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la

proba

prevăzute

permis

şi pesie

facultatea

judecători-

testimonială,

de

art.

ceea

ce

chiar în
c.

civil;

cuprinde

actul

1191

a se proba

cu

martori

Art,

1182

DESPRE

şi ceea

ce

sau

urma

în

sar

ACTELE

fi zis înainte,
confecţionării

în

SUB SEMNĂTURĂ

timpul

actului,

evi-

dent că proba testimonială şi în fine orice
alte dovezi, sunt admisibile spre a se
stabili că data arătată în act este adevărată. Prin
urmare, legiuitorul comercial
nu a putut, dând o aşa de mare extensiune probei testimoniale, să ceară în materie de gaj o formalitate aşa de grea
cum. este aceea a datei certe din codul

civil

prevăzută

de

art.

1182,

formalitate

care ar fi făcut să se îngreuneze întrun
mod inutil operaţiunile comerciale; cun
în adevăr ar fi fost adăugirea unei res-

tricțiuni ce ar sta în
contradicţiune cu
înmulțirea raţională a mijloacelor de probaţiune.

(Vivante,

IV,

No.

159%;

M

A.

Baudry ei
Barde.
Obligations.
IV, No.
2549: Planiol, [, No. 296, 297: II, No. 75,
1172, 1175; Alexandresco, VII, p. 184; N.
Georgean, Studii Juridice, IL, p. 15).
6]. Actele sub semnătură privată. semnate de un mandatar, fie convențional, fie
legal, cum ar fi: tutorul sau bărbatul ca
administrator

ției sale,

art.

lor, până la
mandantului,

în

ce. civ.

rom.

(1528

dispoziţiunile

c.

civ.

art.

fr.)

se

1750—10

e,

civ. rom,
(2102—10 e, civ. fr.)
relativ la
creanţele privilegiate pentru chirii şi arenzi. Prin contract care are dată certă, irebue de înţeles aici, acel contract care a

obținut dată certă prin unul din mijloacele prevăzute de ari. 1182 c. civ. rom.
(1328 ce. civ. îr).
Juridice, î, p. 39).

57.

A

civ.
art.

patra

(N.

Georgean,

aplicațiune

rom. (1528 e. civ,
791 şi 7y3 c. com.

Studii

a art.

118

ce.

în.) se găseşte în
în materie de fa-

liment; prin act cu dată certă, trebuește,
de asemenea, să se înţeleagă aici, un act
care

va

din

fi

dobândit

împrejurările

e. civ.

rom.

58.

A

certă

civ.

fr).

prevăzute

(1328

gean. Studii

dată

e.

Juridice,

cincea

prin

de

art.
(N.

1, p. 39).

aplicaţiune

a

una

1182
Geor-

art. 1183

€.

civ. rom. (1528 c. civ. fr.) se găseşte în
art. 100 din legea timbrului, care prevede

că

în

materie

privitoare la
prescriu
prin
momentul

ce

de

timbru,

actele
sub
trecere de

au

contravenţiunile

dobândit

semnătură. se
cinci ani din

dată

certă.

(N.

Georgean, Studii Juridice, 1, p. 39).
59. in dreptul francez mai sunt şi alte
aplicaţiuni ale art. 1528 ce. civ. fr. (1182

c, civ.
tr., în

rom.). Astfel, în art, 1440 ce. civ.
materie de comunitate între soți.

în art. 684 pr. civ. fv., în materie de urmărire imobiliară, dispoziţiuni cari însă,
nefiind prevăzuie
în dreptul român, nu
este

interes

a

le

studia

mai

de

aproape.

(Carr6, Tome V, vol. [. question 228;
Demante et Colmet de Santerre, VI, No.
48

bis,

I:

Aubry

et

nota. 15; VIII, $ 756,
Rep. Vente
publique
727,

728;

Laurent,

XXI.

Rau,

V,

$

508

ter,

nota
126: Dalloz.
d'immeubles, No.
No.

410;

Huc,

IX,

No. 135: Baudry et Barde. Obligations, IV.
No. 2356, 2571: Planiol, III, No. 1080).
60. Suni unele persoane pe care docirina şi jurisprudenţa le scot de sub apli-

cațiunea

cauză
rând

principiilor

privitoare

şi. terţele persoane.

dispoziţiile

art.

la

Astfel,

1182

c.

avânzii-

în prim
civ.

rom.

(1328 c. civ. fr.) şi 1175 e. civ. rom, (Î524..
e. civ. fr), nu-şi găsese aplicaţiunea față

al

fie

rul

1182

civil

cu. părţile contractante,
deoarece aceste
articole vorbesc de opozabilitatea actelor
faţă de terţele persoane, expresiune care
este opusă expresiunii
de părţi contraetante; prin urmare, un contra-înscris prin
aci. sub semnătură privată are efect între
părţile contractante în contra unui act
autentic aparent. (Laurent, XIX, No. 183;

Dumitrescu, I, No. 1015),
56. A treia aplicaţiune a dispoziţiunilor
găseşte

Codul

PRIVATĂ

unui

bunurilor

judiciar,

presupus

rom.—112

dotale

cum

absent.

ar

ale

so-

fi curato-

(Art.

9

c. civ.

contrară,
în
cazul când

contra
ea nu

e. civ. îr.), fac credință de data

a devenit

proba
chiar

certă

în

decât

după

încetarea

mandatului, deoarece
mandantul
a fost
parte la act
în
persoana mandatarului

său iar nu un terţ: minorul însă are dreptul

să

facă

dovada

ante-datării

actului

din partea

tutorului, deoarece

este fraudă

XXIX,

516:

Obligations,

din partea lui şi minorul se găseşte în
imposibilitate de a-şi fi puiut procura o
dovadă scrisă
a
fraudei.
(Demolombe,

No.

Larombiăre,

Art. 1528 No. 28; Aubry

notele
501;

128,

XX.

129,

No.

et Rau, VIII, $ 756,

p. 259; Laurent,

115

urm.:

Huc, VIII. No. 251; Baury

gations,

IV,

No.

255i;

XIX, No.

XXVIII,

No.

5:

I, No.

2%,

et Barde, Obli-

Planiol,

297; II, No. 73, 1172, 1175; Alexandresco,
VII, p. 181, noia 35; Matei Cantacuzino, No.

546;

Dalloz,

gations,

Rep.,

No.

Mandat,

62.

Sa

No.

402;

Obli-

3953, 5934, 5939 urm.;

Obligations, No. 1622;
Ţuridice. II, p. 13).

decis

succesiuni

vacante

când

au

N.

însă

că

Suppl.,

Georgean,
|

curatorul

trebueşte

Studii
-

unei

considerat

ca

terţ faţă cu actele subscrise de defunct şi
care nu-i pot fi opozabile decât din ziua
ele

dobândit

dată

certă.

(N.

Georgean, Studii Juridice, II, p. 14).
63. Un aci subscris de o persoană pusă
sub consiliu judiciar,
anterior incapacităţii sale, sau de un interzis, înainte de
punerea

sa

iei

chiar

sub

interdicțiune,

însă

care

consiliului

judi-

a dobândit dată certă posterior incapacităţii, face deplină credință în privinţa daciar

sale,

aceste

în

şi a tutorului
persoane

nu

contra

înterzisului,

au

deoarece

o personalitate

dis-

tinctă
de aceea a risipitorului sau a interzisului cu care formează una şi aceeaşi
persoană şi nu pot fi considerate ca terți
în sensul prevăzut
de art.. 1182 ce. civ.
rom.

(1528

c.

civ.

fr.),

cu

rezerva

însă

a

dreptului de a se putea dovedi că actul a
fost subscris în timpul incapacității, însă
i sa dat o dată anterioară, (Demante et
Colmet

de

Santerre,

V,

No.

291

bis,

V;

Laurent, V, No. 320 urm.; XIX, No. .296;
Dalloz, R€p., ÎInterdiction, No. 291, 223;
Suppl., Imterdiction, No. 172; Aubry et
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"N

Codul

civil

Rau, ], $ 127, p. 808; N. Georgean, Studii
Juridice,

este opozabil şi moșteînsă ei au
incapabili,

loace,

loz,
188;

mij-

1182 c. civ. rom. (1328 e. civ. fîr.), în această materie de faliment, poate fi dis-

(Dal-

lege.

la

fraudă

este

deoarece

antidatat;

orice

face prin

o vor puiea

dovada

şi

incapacității

timpul

în

dicul este un având-cauză al falitului şi
nu are alte drepturi decât ale acestuia.
De altfel, chestiunea opozabilității actelor
fără dată certă, potrivit dispoziţiilor art.

sub-

că el a fost

să dovedească

dreptul

No. 133,
Interdiction,
Rep., Suppl.,
Demanie et Colmet de Santerre, V,

la actele sub
privire
cutată numai cu
semnătură privată, constatând operatiuni
de natură civilă, întrucât operaţiunile comerciale sunt scoase de sub aplicaţiunea
(Dalloz,
articol.
acestui
dispoziţiunilor

No. 291 bis, V: Laurent, V, No. 322; XIX,
No. 296; No. Georgean, Studii Juridice, II,

15).
65. Sa decis însă că actele
de un condamnat la o pedeapsă
p.

au

când

de

înainte.

certă

dată

dobândit

subscrise
infaman-

atunci

decât

valabile

sunt

tă, nu

- R&p.,

înce-

privată

semnătură

sub

Actele

sub-

serise de o femeie, acum căsătorită, şi cari
căsătoriei, fac
poartă o dată anterioară

certă

dată

dobândit

au

nu

dacă

chiar

datei lor,

privința

în

credință

deplină

înaințe de căsătorie. (Aubryv et Rau, VIII,
$ 756, nota 126: Dalloz, R&p., Contrat de
mariage, No. 901 urm.: Laurent, XXI, No.

415;

IX.

Huc,

Obligations,

No.

IV,

136;

No.

2356:

et Barde,

Planiol,

Studii

Georgean,

1668; N.
p. 15).

III, No.
dice, II,

Baudry

2550,

Juri-

67. Doctrina şi jurisprudența fac nuprincipiilor exale
meroase aplicațiuni
mai

tura.

drepturilor

avânzii-cauză

la

privire

cu

sus,

puse:

și terțele persoane. Astfel, creditorii sunt
când avânzii-cauză, când terţi, după nalor

şi

a

acţiunilor

ce

le

exercită. Un creditor este avândul-cauză
al debitorului său când exercită un drept
” în numele acestuia în virtutea dispoziţiilor
art. 974 c, civ. rom, (1166
este un terţ când lucrând

e. civ. îr.); el
în calitatea sa

de creditor, caută să verifice

dacă

actele

făcute de creditorul său şi cari sunt de
natură
a aduce o diminuare a patrimo-

condiţiunile

pen-

tru a-i fi opozabile. Aşa: creditorii
falii sau sindicul falimentului sunt

unui
terți

său,

niului
față

cu

cesiuni

îndeplinesc

falitul când
din

cauză

că

opun

nulitatea

cesionarul

nu

unei

a fă-

cut notificarea prevăzută de art. 13% c.
civ. rom. (1690'c, civ. fr), deoarece dispoziţiile

art.

1182

c. e. rom.

(1528

No.

994,

3965,

3975,

5974,

3975,

5987,

3989,

Suppl..

Obli-

3972,

c. civ.

fr) şi 1595 ce. civ. rom. (1690 e. civ. fr.)
autoriză pe terţele persoane să ceară înlăturarea actelor fără dată ceriă cari le
cauzează un prejudiciu. De asemenea, creditorii unui falit sau sindicul falimentului, au dreptul să nu recunoască o contra
scrisoare a falitului şi care nu a obţinut
dată certă anierioară declaratiei falimentului, deoarece declaraţia în faliment desezisează pe debitor de administraţia şi
de libera dispoziţie a bunurilor sale şi

331;

5530,

327,

1, No. 2624;

No.

Planiol,

251;

No.

VIII,

Hue,

XIX,

Laureni,

1639;

1658,

No.

gations,

611;

No.

Faillite,

5992,

3990,

3964,

Obligations,

3965,

ele

urmare,
prin
pedepsei;
perea executării
curatorul unui condamnat la muncă silnică are dreptul să conteste actele subscrise de condamnat când ele nu au dobândit dată certă înainte de condamnare.
(N. Georgean, Studii Juridice, IL. p. 15).

66.

echi-

drepturi

cu

creditori

pe

învesteşte

valente unei urmăriri judiciare. Când însă
drepturile pe cari le exercită sindicul
sunat comune între creditori şi falit, sin-

din

Actul subscris în împrejurările

64.

nota precedentă
acestor
nitorilor
scris

”

II, p. 14).

Art. 1182.

PRIVATĂ

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

DESPRE

II, p. 215;

Colin et Capitant,

Comp.;: N. Georgean, Studii Juridice, II,
p. 15, 16).
68. După altă părere, creditorii falitu-

lui, deci şi sindicul falimentului, sunt con-

sideraţi ca avânzi-cauză ai lui şi sunt ovalabile toate
ca
bligaţi să recunoască

aciele făcute de falit, cum ar îi cesiunea
făcută sub semnătură privată şi purtând
o dată anterioară declarării în stare de

certă, atunci
dată
fără
faliment, chiar
când aceste acte nu sunt atinse de fraudă
sau. dol, deoarece când lucrează în aceade

deosebite

ticulare

par-

drepturi

invoca

pot

nu

stă calitate,

cali-

dă

acele

ce

le

nu

ca

terți.

chirografari, ei
creditori
de
tatea lor
fiind consideraţi ca reprezentând dreptu-

rile

iar

lor

debitorului

Când

însă creditorii atacă actele debitorului lor
falit ca făcute în frauda drepturilor. lor,

ei sunt terţi, deoarece lucrează în virtutea unui drept al lor propriu şi nu li se
_pur personale
excepţiunile
poate opune
ale falitului, (Demolombe, XXIX, No. 543;
1328, No.
Larombitre, Obligaiions, Art.
56; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, TIT, $
590, nota 45, p. 510; Bonnier, Trait€ des
VIII,
et Rau,
preuves, No. 697; Aubrv

$ 756, nota 118, p. 255; Dalloz, Râp,, Obligations, No. 3911 urm., 3987, 3988; LyonCaen et Renault, Trait€ de droit commercial, VII, No. 477; Planiol, I, No. 30%; II,
No.

1174,

319,

1175;

Colin

et

UI,

Capitant,

p. 214, 215; Alexandresco, VII, p. 81, nota
Georgean,

5: Comp: N.
TI, p. 17, 18).

de terţi

Expresiunea

69.

din

(1528 e. civ. îr.) nu

e. civ, rom.,

Ţuridice,

Studii

1182

art.

are aceeaşi

semnificare cu cea din art. 1175 e. civ,
rom. (1524 c. civ. fr.). Astfel, creditorii
chirografari, suni, în principiu, avânzicauză, însă sunt terţi în sensul art. 1182
e. civ.

rom.

când

îşi

1175

ce.

c. civ.

(1328

un

exercită

fr.)

atunci

numai

distinct

drept

de

gajul comun al creditorilor, pe când ei
trebuese consideraţi ca terţi în sensul art.
oarece

sau

911 —

civ.

în

resping

un

c.

(1521

rom.

acest

din

urmă

act ca

civ.

caz,

simulat

în)

ei

sau

de-

atacă

frau-

Art.

1182

dulos

DESPRE

care

lor;

în

le

art.

aduce

1175

ACTELE

atingere

ce. civ.

rom.

SUB SEMNĂTURĂ

dreptului

(1521 ce. civ.

fr.) chestiunea ce se pune este dacă există

o convenţiune față de
art. 1182
c. civ.
rom.

terţi, pe
(1328 c.

când în'.
civ. fr.)

terre,

VI,

Laurent,

chestiunea este numai de probă. (Mourlon,
II, No. 1540; Demante et Colmet de SanXIX,

No.

V,

Nu.

No.

188,

285

bis,

292,

1195 urm.).

305,

VII:

306;

Planiol,

II,

70. Pentru ca o persoană să aibă calitatea de terță persoană, trebueşte ca ea
să nu fi luat parte la actul ce i se opune,
nici prin ea însuși, nici prin reprezentanţii săi, terți în sensul prevăzut de art.
1182 c. civ. rom. (1528 ce. civ. fr.) trebuesc
consideraţi, în raport cu actul, acele persoane cari nu au subscris actul şi când
actul nu este cauza mediată sau imediată
a drepturilor şi obligaţiunilor ce le au
sau pretind că le au. (N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 11).
TI, Chiar în cazul
când moștenitorul
rezervatar alacă
actele
autorului său şi

cari sunt

de natură

a micşora

sau

a ni-

mici rezerva, deci îşi exercită un
personal şi este un terţ, din acest

de vedere,

el după

o părere

nu

drept
punci

este

un

terţ în
sensul dispozițiunilor art. 1182,
c. civ. rom, (1328 c. civ. fr), ci în acest
caz, el este un având-cauză al autorului
său şi actele făcute de autorul său fac
credință în privința datei lor, ca și în
conira oricărui alt moştenitor. Numai în
cazul când actul făcut şi cu data pe care
o poartă el, ar atinge rezerva. el are drep-

tul

a cere

reducţiunea

lui.

Obligations, No. 5931: Su
No. 1619; Laurent, XIX.

172.

După

altă părere,

(Dalloz,

Rep.

pl., Obligations.
No. 298).

moștenitorul

re-

zervatar este un terţ şi poate invoca dispozițiunile art. 1182 c. civ. rom. (1528 ce.

civ.

fr.), atunci

dreptului

atacă

un

scris

tul

ar

cări

de

când

său

de

autorui

conţine

exced

51:

rezervă

său.

et

virtutea

privată

motivul

stipularea

cotitatea

Aubry

sub

în

succesorală,

act sub semnătură

u-i rezerva sa.
524; Larombiăre,

No.

lucrând

unor

disponibilă

că

subac-

avantaje,
atirtgân-

(Demolombe, XXIX, No.
Obligations, Art. 1528,
Rau.

VIII,

$ 756,

nota

105, n. 251: Baudry et Barde, Obligations,
IV, No. 2554; Matei Cantacuzino, No. 546;
M. A. Dumitrescu, Codul de comerciu, I,

No.

13.

1014-a).

Moştenitorul

care

a

acceptat

suc-

cesiunea sub beneficiul
de inventar, nu
poate fi considerat ca terț în sensul prevăzut de art. 1182 c. civ. rom. (1528 e.
civ. fr.) față de actele făcute de defunct.

(Dalloz,
_R&p.,
Obligations.
No.
3932;
Suppl., Obligations. No. 1620),
74. Dacă însă moștenitorul
beneficiar

este creditor al succesiunii şi lucrează în
contra ei pentru realizarea creanței sale
el este considerat. în acest caz, ca terț şi

nu i se pot opune actele emanate dela
defunct, dacă nu au obtinut data certă
înainte de deces. (Demolombe, XXIX, No.

525;

PRIVATĂ

Larombiere,

Codul

civil

Art.

1328,

Obligations,

No. 52; Aubry ei Rau, ed. 4-a, VIII, $
756, p. 252; Dalloz, Râp., Obligations, No.
35932; Contra: Laurent, XIX, No. 299).
75. Creditorii
chirografari
când
lucrează în această calitate, fără să-şi valorifice alte drepturi decât acele ce le
sunt conferite asupra întregului
patrimoniu al debitorului lor, sunt consideraţi ca
avânzi-cauză cu titlu universal, iar nu ca
terți; prin urmare, actele sub semnătură

privată cari
lor, le sunt

sunt
şi lor

opozabile
opozabile

debitorului
în ceea ce

priveşte conținutul şi-data lor, însă au
drepiul să le atace ca antidatate în mod
fraudulos. (Demolombe,
XXIX, No. 543;

Larombiere,
55,

56:

Obligations,

Bonnier,

Art.

Trait6

des

14328,

No.

preuves,

No

697; Dalloz, Rep., Obligations, No. 3963
3964, 3965, 5972, 3981: Suppl., Obligations,
No. 1629; Aubry et Rau, VIII, $ 736 bis,
nota 19; Planioi, [, No. 305; II, No. 76;
519, 1174, 1175, 2693; Colin et Capitant,

II, p. 214: Alexandresco, VII, p. 182, 18;
Matei Cantacuzino, No. 546; N. Georgean,
Studii

Juridice.

76.

Un

TI, p.

creditor

18).

este

avândul-cauză

al

debitorului său când el exercită un drept
în numele acestuia în virtutea dispoziţiunilor art. 974 ce. civ. rom, (1166. c. civ.
fr.). deoarece în acest caz el împrumută

persoana debitorului său
acestuia pentru a culege

a exercita

şi se. substitue
avantagiile sau

drepturile lui: așa încât toate

excepțiunile ce pot fi ridicate debitorului,
pot fi opuse şi creditorului, el lucrând în
acest caz ca având-cauză cu titlu universal şi în această calitate nu are dreptul

să invoace

rom.

dispozițiunile

(1328

e.

Obligations,
No.

1652;

VII.

p.

No.

art.

civ.

fr.).

et

Rau.

3975:

Aubrw

Suppl..

N.

ce, civ.

Georgean,

II, p. 19, 20).
71. Creditorii unui falit,
cul falimentului, sunt terți

Rp.

Obligations,

VIII,

tele 103. 117: Laurent. XIX,
Huc, VIII, No. 250; Baudry
bligations IV,
No.
2558;
185;

1182

(Dalloz.

$ 756,

no-

No. 526, 328:
et Barde, OAlexandresco,

Studii

Juridice,

deci şi sindiunul față de

altul când contestă dreptul de preferinţă
ataşat titlurilor lor respective, de exemplu

când

atacă

debitorul

fără

să

se

un

lor

rute de lege,

act

falit

de

gaj

unuia

fi îndeplinit
deoarece

consimțit

dintre

de

dânşii

formalitățile

în această

ce-

siiuațiune

creditorii au dreptul să invoace unul în
contra altuia toate motivele de nulitate
ale titlurilor obţinute de debitor, nulităţi

pe

care

acesta

nu

le-ar

fi putut

opune

în

numele şi în interesul său. (Demolombe,
XXIX, No. 552; Dalloz, Rep., Nantissement,
No. 79; Obligations, No. 3994, 5972, 3993;

Suppl.. Obligations, No. 1641: Aubry et
Rau, VIII, $ 756. nota 125 p. 258; Laurent,

XIX, No.

517: Huc, VIII. No.

250; Baudry

et Barde. Obligations, IV, No. 2361; Colin
et
Capitant,

p.

p.

— 912—

15:

.

N.

II, p. 215; Alexandresco,

Georgean,

Studii

Juridice,

VII,
II,

Codul

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURA

civil

PRIVATĂ

Arţ. 1182

uşor să aducă prejudiciu
putea foarte
drepturilor creditorului său şi măsura podreptu
au
nu
ei,
între
cută titlurile
prirei ar deveni cu totul iluzorie. (Demodeconteste daia titlurilor obținute dela
XXLX, No. 551; Larombiăre, Oblilombe,
it
deven
a
nu
ea
bitorul lor, chiar dacă
Art. 1398, No. 22, 23; Demante et
pations,
ccontra
a
când
rul
certă, deoarece debito
de Santerre, V, No. 291 bis, V:
Colmet
fără
or,
credit
tat o obligație față cu un
Rau, VIII, $ 756 text şi nota 122,
et
Aubry
şi-a
nu
lă,
a-i acorda vreo garanție specia
Dalloz, Rp. Obligations, No.
257;
256,
p.
acta
putut lua şi obligaţia de a nu contr
5989; Suppl., Obligations, No. 1635; Laualte obligaţiuni, chiar în prejudiciul oblirent, XIX, No. 524; Huc, VIII, No. 251;
fără
înţeles
gaţiunilor anterioare, bine
Baudry et Barde, Obligations, No. 2360;
l
dreptu
au
ri
grafa
chiro
orii
credit
;
fraudă
Alexandresco, VII, p. 185, 186).
numai de a discuta validitatea intrinsecă
3]. După o altă părere, creditorul poceide
ute
obțin
ilor
titlur
a
şi extrinsecă
este un având-cauză al debitorului
pritor
e,
Louag
Rep.
z,
(Dallo
lalţi cocreditori.
nu un terț față cu tertul poprit şi
iar
său
N.
399;
No.
tions,
No. 521, 322; Obliga
a recunoaşte data actelor făobligat
este
_
21).
p.
II.
ce,
Georgean, Studii Juridi
ul său, întrucât pentru stadebitor
de
cute
ai
ză
i-cau
avânz
79. Toţi creditorii sunt
în
ce debitorul său are
creanţei
Dilirea
admiare
debitorului lor cât timp acesta
drepută
împrum
el
poprit,
terțului
contra
nistraţia şi disponibilitatea bunurilor sale:
tul debitorului său în favoarea căruia ecând însă ei urmăresc bunurile debitoxistă creanta sa, aşa încât în cazul când
rului lor sunt terţi, deoarece ei dețin aterțul poprit nu recunoaşte existenţa crer
debito
dela
nu
iar
lege
dela
drept
cest.
anţei, creditorul popritor este obligat să
pritură
semnă
sub
actele
caz
şi în acest
bineînţeles
facă dovada existenței sale,
certă
dată
o
neavând
ui
debitorul
“xată ale
lui său pe ale cădebitoru
e
uindu-s
substit
e;
opozabil
sunt
le
nu
i
anterioară urmăriri
ui drepturi şi titluri. îşi sprijină acțiunea
această calitate de terţi derivă numai din
sa, Dacă prin acest sistem se favorizează
prin
ri:
urmărito
titlul lor de creditori
«oluziunea debitorului cu terțul poprit, aconprivată
ră
urmare, actele sub semnătu
cest motiv nu constitue un argument penstatând înstrăinarea obiectelor sechestrate
tru a se admite părerea contrară, deoarece
nu sunt opozabile creditorilor urmăritori
după rigoarea principiilor de drept, eredacă nu au dobândit dată certă înaintea
ditorul nu-şi exercită un drept personal
procesului-verbal de sechestru; de asemepentru a fi în drepi să ceară ca liberarea
nea, plătile anticipate de chirie ale imobidebitorului său să fie constatată prin acte
lului urmărit, nu sunt opozabile creditocu dată certă. (Duranton, XIII. No. 13;
rilor urmăritori dacă nu au obtinut dată
Bioche, Dictionnaire de procâdure, Saisiecertă înainte de transcrierea urmăririi.
arrât, No. 181, 182; Chauveau sur Carre,
(Merlin, Questions de droit, Tiers, $ 2;
IV, Supplâment,
Lois de la procâdure,
Demolombe, XXX, No. 548; Larombiere,
Râp., ObligaDalloz,
1967:
No.
n,
Questio
18; Aubry
1328, No.
Art.
Obligations,
iions, No. 2757, 3983, 3984; Saisie-arrât, No
et Rau, VIII, $ 756, notele 119 urm.;
355, 536; Suppl., Obligations, No. 16355;
Dalloz. Re&p.. Obligations, No. 3965, 3972,
Marcade, Art. 1528, No. 5).
5970, 35981: Suppl., Obligations, No. 1634:
82. Creditorul popritor, după efectuaGuillouard, Louage, Î, No. 61; Laurent,
cu
rea poprirei, are calitatea de ieri față
XIX. No. 317, 522, 523: Huc, VIII, No. 250;
i
toţi acei cari ar pretinde că au drepturar
Baudry et Barde, Obligations, IV, No.
Cum
poprite,
sumei
asupra
debitor
dela
et
Colin
2621;
2620,
2360; Planiol, 1,. No.
fi un cesionar care a notificat transportul
Capitant, II, p. 215; Alexandresco, VII, p.
ete.
poprirei,
creanței după efectuarea
zino,
No. 546: N. Geor185: Matei Cantacu
3985; Vente,
No.
ons,
Obligati
R&p.,
(Dalloz,
gean, Studii Juridice, îl, p. 23).
No. 1759). |
popritor,
80. În privința creditorului
a orichestiunea este foarte controversată: După
83. Cesionarul unei creanţe sau
cărui alt drepti incorporal, după 9 părere,
o părere, creditorul popritor are calitatea
este avândul-cauză ai cedentului său, şi
de tert, chiar faţă cu terțul poprit, deoaceprin urmare debitorul unei creante
rece când face poprirea îşi exercită o acdate poate opune cesionarului o chitanță
jiune care îi apartine personal, acţiune pe
cu
sub semnătură privată a cedentului, cu
care debitorul său nu ar putea s'o exercesiune,
de
actului
ară
anterio
cite, el lucrând în acest caz în calitatea
dată
decât
toațe că nu a dobândit dată. certă
sa de creditor iar nu în numele debitoposterior cesiunii. (Dalloz, Rep. Obligarului său şi nu se substitue acestuia, ci
tions, No. 3955 urm.).
lucrează în contra debitorului său pentru
rul u84. După a doua părere, cesiona incora-l împiedeca să poată dispune de creanţa
nei creanţe sau a oricărui alt drept şi de- sa. Prin urmare, dacă chitanţele de plata
terţ
creantei ajunsă la scadenţă suni opozabile
poral, trebueşte considerat ca
poate obitorul unei creanţe cedate nu
creditorului popritor, chiar dacă nu au dosub semnăă
chitanț
o
rului
cesiona
pune
bândit dată certă, însă chitantele constanu a dotură privată a cedentului care
tând plăţi anticipate, o remitere de datode ceactului
înaintea
certă
dată
bândit
rie, o novațiune, etc., când nu au dobânurm;
537,
No.
XXLX,
ombe.
siune. (Demol
dit dată certă anterior poprirei, nu pot fi
V. No.
Demante et Colmet de Santerre,
cpozabile creditorului popritor. deoarece
756, text
291 bis. IV; Aubry ei Rau, VIII, $
dacă sar admite contrariul, debitorul ar

78, Creditorii chirografari când îşil dissă

31235

—

Codul

civil adnotat

—

VIII

—2

3 —

18

Art. 1182

DESPRE

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

si nota 115, p. 255; Dalloz, Rep, Obligaiions, No, 3955 urm.; Vente, No. 1790;
Laurent,
1627;
No.
Obligations,
Suppl..
XILX, No. 315).
85. După a treia părere intermediară,
vor fi opozabile cesionarului numai chitanțele creditorului care au fost produse
de creditor îndată după notificarea cesiunii, (Comp: N. Georgean, Studii Juri.
dice, Il, p. 27).

86. Potrivit dispoziţiilor art. 1507 c. civ.

rom. (1595 c. civ. fr.), vânzările între soți
nu sunt permise, afară de cele cari intră
în cazurile anume arătaie de acest articol. După o părere; vânzările făcute între viitorii soti printrun act sub semnătură privată care nu a dobândit dată certă
înainte de căsătoria lor, nu poate fi opozabilă moştenitorilor soţilor în afară de
cazurile anume arătate în art. 1507 c. civ.
vom. (1595 c. civ. îr.), deoarece în acest
caz, moşteniiorii lor sunt terţi şi nu intră
în categoria avânzilor-cauză prevăzută de
art. 1176 e. civ. rom, (1322 c, civ. în.) şi actele cari nu au dobândit data certă potrivit dispoziţiilor art. 1182 c. civ. rom.
(1528 ce, civ. îr.), nu le pot fi opozabile, acesia fiind singurul caz când în sensul
prevăzut de acest articol moştenitorii sunt
asimilați cu teriii. (Aubry et Rau, VIII,
$ 756, nota 195; Dalloz, Râp., Obligations,
XIX,
3929;
No.
Laurent,
No. 521; Huc,
VIII, No. 250; Baudry et Barde, Obligations. IV, No, 2381).
:

87. După

altă

părere,

vânzarea

între

viitorii soți, chiar dacă
nu
a dobândit
dată certă înainte de căsătorie, este opoart.
lor, deoarece
mostenitorilor
zabilă
1307 c. civ. rom, (1595 c. civ. în), nua
adus nicio derogare dispoziţiilor art, 1176
c. civ. rom. (1322 c. civ. îr.) şi actul consimțit de autor este totdeauna opozabil,
priveşte
lui,
data
în ceea ce
moşienitorilor săi, deoarece ei nu pot fi considerați ca terii în sensul prevăzut de art.
1182 c. civ. rom. (1528 ce, civ. fr.). (Dalloz,
Reâp., Obligations, No. 5292; Demante et

Colmet de Santerre, IX, No. 105 bis, V).
89. S'a decis că un act de vânzare sub
*emuvătură

măritată

privată

şi purtând

subseris

de

o

femeie

o dată anterioară că-

sătoriei, este opozabil sotului, deşi acest
act a dobândit dată certă după efectuarea căsătoriei, şi când nu există niciun
indiciu de fraudă asupra antidatării actului. (Laurent, XXI, No. 415: Huc, IX,
No. 156; Baudry ei Barde, Obligations, IV,
Studii . Juridice,
No, 25350; N. Georgean,
IL,

p.

37,

58).

89. Cumpărătorul —

şi în genere orice

achizitor cum este donatarul, etc., precum
şi creditorul ipotecar sau privilegiat —

este

avândui-cauză

al

autorului

său

nu-

mai pentru actele anterioare titlului său;
pentru actele posterioare făcute de autor,
cu privire la bunul vândut, el este un terţ
şi are drept să nu recunoască actele făcute de autorul său asupra bunului înstrăinat, când ele nu au dobândit data
certă înainte de înstrăinare, Această so-

Codul

PRIVATĂ

civil

luţiune nu mai suferă astăzi nicio discuiune; de altfel, chestiunea nu mai prezintă astăzi prea multă importanţă, deoarece preferința între două acte ce trebuese
transcrise sau înscrise, este acordată actului care a fost mai întâi transcris sau
inscris, indiferent de timpul când actul
de înstrăinare a dobândit data certă. (Merlin, Questions de droit, Tiers, $ 2; Duranton, XIII, No. 120 urm.; Demolombe, XXIX,
No. 526 urm, 547; Larombitre, Obligations, Art. 1528, No. 2 urm., 35; Bonnier,
Trait6 des preuves, No. 700; Mourlon, II,
No. 1525, 1540, 1568: Demanie et Colmet
de Santerre, V, No. 291 bis, II, III: Aubry
et Rau, Il, $ 174, text şi nota 14 $ 176, no-

tele 1 urm.; VIII, $ 756, text şi notele (11,

112, 119, 442, p. 252, urm,; Dalloz, Rep.
*)bligations, No. 3924, 5945, 3950, 3960, 3966,
5907, 3996; Suppl., Obligations, No. 1625,
1626,

1050;

Laurent,

XIX,

Ilue,

VIII,

No.

249:

Baudry

bligations,

IV,

No.

2556,

No.

282,

310, 316;

et Barde,

2582,

2585,

O-

2384;

Fianiol, I. No. 505, 2616 urm.: II, No. 77,
1742, 2650 urm.; N. Georgean, Studii Juridice, IL p. 38).
90. Locatarul are calitatea de terti când

" discută preferinţă între el şi alt locatar, căvuia proprietarul i-a închiriat acelaşi imobil, deoarece el a dobândit un drept
“listinct de acel al autorului său şi căruia
acesta
nu-i
mai
poate
aduce atingere.
Prin urmare, locatarul al cărui titlu a dobândit dată certă anterioară, are. dreptul
să fie preferat, chiar dacă celălalt locatar
cu contract de locaţiune, fără dată certă
sau cu o dată certă posterioară, ar îi pus
în posesiunea imobilului închiriat, deoarece dacă dreptul locatarului
întemeiat
pe un contract iranscris sau cu data certă
este opozabil teriilor dobânditori ai imobilufui inchiriat, potrivit dispozitiilor art
1441 ce. civ. rom. (1745 c, civ. îr), cu atât
mai mult irebueşte să se urmeze astiel
atunci când este vorba. de
concesiunea
unui simplu drept de folosinţă unui terţ
când se găseşte în conflict cu un contract
ce locațiune care a dobândit dată certă
înaintea celuilalt contract de locaţiune.
(Aubry et Rau, Il, $ 174, nota 21, $ 176,
nota 10: Dalloz, Rep.. Louage, No. 49%;
Obligations, No. 5954; Marcad6, Art. 1743,
No. 5; Huc, VIII, No. 249).

9]. După

o altă

părere,

dintre

aceşti

doi locatari va fi preferit acela care va îi
pus în posesiunea imobilului iar nu acela
care va îi având un contract de locaţiune
cu dată certă anterioară, deoarece chiriaşul având un drept personal. nu poate îi
îndreptăţit a urmări lucrul închiriat în
mâna oricărui. deținător, ci în acest caz
are drept a cere rezilierea contractului şi
daune. (Comp: N. Georgean, Studii Juri-

dice,

II,

p.

42).

92. Când
asupra aceluiaş
lucru
sau
concedat
la două persoane diferite drepu
iuri cari ar putea coexista şi cari au dobândit dată certă în aceiaşi zi, cum ar fi
dreptul unui locatar şi al unui cumpără-

tor, cumpărătorul
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are dreptul să ceară îs-

Codul

DESPRE ACTELE

civil

c. div. sunt interpretate în modul următor: Actul sub semnătură privată semnat
de bărbat în timpul comunităţii şi relativ la veniturile bunurilor personale ale
femeiei, dacă e recunoscuti de femeia căreia i se opun sau legal ținut ca recunoscut, are între ea şi cei ce l-au subscris,
chiar după separatția de corp şi de bunuri, aceeaşi puţere ca actul autentic. (N.
Georgean. Studii Juridice, II, p. 46, 47).

gonirea locatarului din imobil, prin aplicaţiunea dispoziţiilor art, 1441 ce. căv. rom.
(1745 ce. civ. îr.), deoarece locatarul nu
poate face dovada că contractul său de
locațiune a dobândit dată certă înainte
de
Contrat
(Guillouard.
vânzare.
de
louage, Î, No. 5362; Baudry et Barde, Obligations, No. 2584; Baudry et Wabl, Contrat de louage, I, No. 1282).
93. Un act sub semnătură privată semnat de -unul dintre membrii unei societăți, nu poate fi opus celorlalţi asociați
dacă nu a dobândit dată certă decât după
disolvarea societăţii. (Comp: N. Georgeau,
Studii Juridice, II, p. 45).

04. Un

act

de

împărieală

sub

controversa

ce

Art, 1182.

PRIVATĂ

SUB SEMNĂTURĂ

99. Nulitatea

unei

de

hotărîri

sepa-

rațiune de bunuri pentru motivul că formalităţile cerute de art. 1259 c. civ. rom.
(1445 c. civ. fr.), nu au fost îndeplinite, nu
poate fi invocată de creditorii bărbatului
a căror titluri au dobândit dată certă posterior executării efective a separaţiei de

semnă-

tură privată, care nu a dobândit dată
bunuri. (Carr6, VI, Supplement, vol.
]
certă, nu este opozabil creditorilor unuia
No. 2957).
un
exercită
îşi
cari
tori
comoşteni
dintre
100. A se vedea: ari. 975, 1175 şi 11%,
drept personal şi cer să asiste la operadin codul civil cu notele respective.
iunile de împărțeală pentru ca ele să nu
se facă în frauda drepturilor lor. Ei sunt consideraţi în acest caz “ca terţi şi actele:
Jurisprudenţă,
care sunt de natură a ie aduce un prejudiciu nu le sunt opozabile dacă nu au do(Continuare dela 1924 până la 1927).
bândit dată certă (Laurent, XIX, No. 527;
1. Potrivit dispoziţiunilor art.
95
din
Baudry et Barde,
Obligations, IV, No.
legea
timbrului,
convențiile
în materie
2560: Planiol, III, No. 2440).
de timbru şi înregisirare se prescriu prin
95. Când însă creditorul cere. împărtrecere de trei ani, care va curge pentru
țeala unei moşteniri în numele şi în locul
actele sub semnătură privată din momendebitorului său, copărtaş la succesiune, el
tul ce ele au dobândit data certă în moeste avândul-cauză al debitorului şi în
dul prevăzut de. codul civil sau dela exaceastă calitate îi este opozabil un act de
pirarea termenelor acordate de lege penpartaj sub semnătură privată chiar fără
tru plata taxelor,
dată certă şi purtând o dată anterioară
acă un act sub semnătură privată, fără
creanței sale. (N. Georgean, Studii Juridată certă, poartă data de 24 lanuarie 1922
dice, II, p. 44).
şi despre acest act sa făcut vorbire într'o
96. Dacă soții au adoptat, prin contrachotărîre judecătorească, posterior acestei
tul lor de căsătorie, regimul comunității
date, dela care dată și până la încheierea
de bunuri, după disolvarea acestei coşi comunicarea procesului-verbal de conmunițăţi, datbriile contractate de către
statarea coniravenţiunii, nu au trecut trei
soț în calitate de şef al comunității, cu.
ani, punctul de plecare al prescripţiei se
acte cari nu au dobândit dată certă decât
va calcula dela data hotărîrii care cuprinde
posterior dizolvării comunității, suni 0poconţinutul actului supus contravenţiunii,
zabile soţiei şi mostenitorilor săi, şi sunt
iar nu dela data ce o poartă aciul, deoarece
prezumate ca având o dată exactă, până
din momentul constatării conţinutului acla proba contrară din partea soției sau
tului în hotărîri, el a dobândit data certă
a moștenitorilor săi, deoarece aceştia nu
în conformitate cu dispoziţiile art. 1182 c.
pot fi consideraţi ca terţe persoane fată
civil.
cu actele privind comunitatea de bunuri
Dacă dispoziţiile art. 48 al. 2 din legea
pe care a acceptat-o soția, exceptându-se
timbrului prevăd că pentru toate actele
bineînţeles cazurile de dol sau
fraudă.
peniru cari legea cere plata de timbru și
(Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.
înregistrare, părţile vor plăti aceste taxe
9494 urm.).
încă dela formarea lor, sub pedeapsa pre97. După aliă părere după. disolvarea
văzută de lege, iar dispoziţiile art. 95 punccomunităţii de bunuri, soţia are dteptul
tul 1, partea finală, din aceeaşi lege, prevăd.
să combată actele private fără dată certă
că termenul preseripţiei va curge dela exobținute înainte de disolvarea comunipirarea termenelor acordate de lege pentății, semnate de soi în calitate de admipretru plata taxelor, aceasta nu arată că
nistrator al comunităţii, deoarece ea trescripția pentru actele scrise, fără dată
bueşte considerată ca o terță persoană
certă va începe să curgă dela data pe care
față de aceste acte. (Dalloz, Râp.. Conact ar purta-o, deoarece singura dis2494
acel
1162,
1161,
1160,
No.
irat de mariage,
poziţie ce trebue să se aplice în „cazul

urm,).
99, Faţă

în

actelor

scrise sub semnătură

jurisprudență asupra acestei chestiuni, legiuitorul belgian a venit cu o lege interpretativă la 28 Aprilie 1850 cu următorul
conținut: Articol unic: „Art. 1522 şi 1528

ce ele

au

de

există

privată,

este

aceea a art. 9% punctul 1 partea întâia.
după care preseripţia pentru aceste acte,
trebue să înceapă a curge din momentul
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dobândit

data

certă

prin

unul

Art.

1182

din

DESPRE

modurile

prevăzute

de

ACTELE

dispoziţiile

SUB SEMNĂTURĂ

Codul

PRIVAȚĂ

civil

dițiunile esenţiale ale arendării şi rezumând

art.

1182 din codul civil, dat fiind, că, dacă
prescripția ar începe a'curge dela data ce

astfel cuprinsul contractului în sensul art.
1182 partea finală, care nu mai cere alte

ar puria-o actele, sar eluda aproape totdeauna de către părţi dispoziţiile legii timbrului, în ceea ce privește prescripția, căci
ele ar antidata actele lor sub semnătură

cum a voii menționatul texi peniru a evita
o fraudă posibilă în paguba noului achizi-

condițiuni.
Faţă cu

tor, instanţa

privată în scopul de a frustra fiscul şi sar

că

putea întâmpla admițându-se acest mod de
a vedea, ca contravenţia să fie prescrisă
din momentul chiar al facerii actului între
când

peniru a dovedi când a dobândit actul, data

ceriă, această cerere urmează a fi respinsă
ca inadmisibilă, deoarece registrele comer-

părţilor,

nu

pot

da

dată

certă

unui act, ci această dată se poate obţine
numai prin unul din modurile
prevăzute de

dispoziţiile ari. 1182 din codul civil. (Trib.
Ilfov,

vrie

$, III,

1925,

ce. c. şedinţa

Jur. Gen.

din

1926,

30

No. 473).

2, Dreptul acordat advocaţilor
36 din legea organizării corpului

Septem-

prin art.
de advo-

caţi, de a certifica semnătura clientului lor
pe procură,

nu modifică normele

tui comun,

aşa

înainte

de

arendă

are

data

de cumpărarea

necon-

făcută

de

Rom. 1926, L, 265).

a votat această lege, prescripţia

constatat contravenţia prin organele sale
din momentul când acest act a putut fi cunoscut, adică din momentul ce e! a dobândit dată certă.
Dacă apelantul contravenient cere a i se
admite să aducă registrele sale comerciale

ale

făcută

recurenţi, şi prin urmare, le este opozabilă.
(Cas. I, dec. 2514 din 12 Mai 1996, Pand.

fiind bazată întrucâtva pe neglijența uneia
dintre părți, în specie a tiscului, de a nu fi

ciale

constatare

de fond a putut să hotărască

contractul

testată,

părţi, soluţie inacceptabilă şi neconformă
cu spiritul legiuitorului care l-a cârmuit atunci

această

din drep-

cu privire la data când sa ob-

ținut mandatui, pentru ca o opoziţie făcută
prinitr'un astfel de mandatar să fie vala-

4. În fapt: Recurs semnat de părţi, necontra-semnat de advocat, dar în care părțile arată că au de procurator pe d. adv. C.

Petrescu. Motivele de casare au fost depuse

de d-l advocat C. Petrescu, care alătură 'la
ele o copie după procură, fără însă să fie
legalizată şi fără a purta nicio altă dată
certă.
-

Ridicându-se de intimat incidentul pentru
anularea

recursului, ca nemotivat,

deoarece

d-l advocat C. Petrescu nu dovedeşte că
are o procură cu dată certă, incidentul a
fost admis de Inalta Curte, pe următoarele
consideraţiuni:
In drept: Este necontestat în cauză că
depunătorul şi semnatarul motivelor de casare nu a produs şi depus nici la introdu-

cerea acestor motive nici azi
originalul unei procuri cu dată

în ședință
certă, pen-

tru a se putea astfel stabili dacă la data
depunerii motivelor de casare avea în adevăr

o autorizare

legală

pentru

aceasta.

Nedepunând odată cu. motivele de casare
originalul procurii chiar lipsită de formele

bilă, astfel că în lipsa datei certe în forma
prevăzută de art. 1182 codul civil, deşi în
dosar există o copie depusă, opoziţia ur-

care

conform

vine

neîniemeiată

mează

mai atunci ar putea fi făcută, dacă origi-

a

fi

considerată

ca' semnată

de

o

persoană fără calitate. (C. Apel, Bucureşti.
S. IV, 58 din 30 Ianuarie 1926, Bul. C.
Apel 9/1926).
3. Art. 1182 e. civ., dispunând că există
numai patru moduri, limitativ determinate,

în care un act sub semnătură privată dobândeşte dată certă şi devine astfel opozabil terţilor interesaţi, prevede că modul al
patrulea constă în
trecerea
actului,
fie
chiar în prescurtare, în acte făcute de ofițerii publici.
Scopul urmărit, de legiuitor prin măsura

datei certe, reglementate de art. 1182 ce.
civ., a fost să excludă posibilitatea fraudării terţelor persoane prin antidatarea sau

postdatarea
In speţă,
fond, cât şi
siunea de

mănunțiie,

actelor sub semnătură privată.
se constată atât de instanţa de
din actele dela dosar, că da de
expropriere, prin cercetările a-

și

trăgând

din

aceasta

toate

legii

conferă

că primirea şi înregistrarea

şi înregistrat odată
sau anterior lor,

cu mijloacele de casare

Nu poate fi ţinută în seamă nici obiecțiunea recurenţilor că în petițiunea iniroductivă a recursului, semnată personal de
dânşii,

se

face

menţiune

că

cu

preciziune . con-

au

ca pro-

legii advocaţilor se poate da procură şi în
aceste condițiuni. Intr'adevăr, această obiecțiune este de. asemenea neîntemeiată, pentrucă chiar dacă s'ar admite că o menţiune

făcută —
prinsul

ca în speţă —

unui

alt

act,

incidental

ar

putea

în cu-

suplini

o

procură, totuşi nu poate fi ținutăîn seamă,
întrucât

de

art.

nu

56

întruneşte

din

condijţiunile

legea advocaţilor.

nota 2; art. 1441 cu notele

indicând

ei

curator un advocat și deci petițiunea astfel .
semnată dobândind şi dată certă, constitue
totdeodată şi o procură, deoarece conform

fi

cumpărat,

la Curte a con-

nalul procurii ar fi fost şi el depus, primit

dec.

înainte ca recurenţii să o

certă, de-

recureaţilor

ferit data certă, căci o atare obiecţiune nu-

consecințele ce legea agrară o autoriză a
face, stabileşte că moşia în litigiu era aren-

dată intimatului

data

obiecţiunea

3055

din

11

1926, No. 1579).:

lunie

1926,

cerute

(Cas,

Jurispr.

J,

Gen.

5. A se vedea: art. 975, nota 2; art. 1176,
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respective.

Codul

Art. 1183

PRIVATĂ

SUB SEMNĂTURĂ

ACTELE

DESPRE

civil

despre
Axt. 1183. — Registrele comercianților nu fac credinţă,
Dar
nte.
ercia
vânzările ce cuprind în contra persoanelor necom
(Civ.
:).
din părţi
judecătorul poate da jurământ la una sau la alta
, 50 urm.;
31—33
25,
urm.,
22
com.
1184, 1219, 1220, 1904; C.

Fr. 1329; Civ. Ital. 1328).
ne fond point, contre
Toat. fr. Art. 1329. — Les registres des marchands
sont portâes sauf ce
y
qui
ures
fournit
des
non marehandes, preuve

Civ.

les personnes
qui sera dit ă Lâgard du sermeni.

non

1 libri dei commerdianti

—

19328.

Taamt. Ital. Art.

so-

delle

fede

fano

non commercianti, ma
minstrazioni che vi sono .registrate, contro le persone ento albuna o all'altra
îl giuram
possono antorizzare îl giudice a deferire d'uffieio
parte.
lalte părţi. (Demolombe, XXIX, No. 604;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
293 bis, III; Dalloz, Râp.. Suppl., Obliga-

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acte 1.
Apreciere

Nacomercianți 2, 3, 4,7, 8.
Obligaţie civilă 7.

8, 9.

Obligaţie comercială 7.
Piată 6.

Carnete 12.
Comercianţi 1 urm.

Prezumpţiuni
Probă €.

4.

Confruntare
Dovadă 6.

|
1 urm,
Registre regulat ținute 10,

8—

supletoriu

Jurământ
M

Ă
Raţiune 4, 7.
. Registrele comercianților

scrisă

Inceput de dovadă
1,

Semnătură 1.

Marturi 41,
Medic

11.

12.

!

Doctrină.
de care

1, Registrele comercianților

bese

Yor-

art. 1529 şi 1350 e. civ. fr. (1185 şi

1184 e. civ. rom.), nu sunt acte în sensul
legal al cuvântului, deoarece nu au de
obiect să constate fapte. juridice, nu sunt
semnate şi nici măcar scrise de comercianți şi potrivit dispoziţiunilor_ codului
civil, nu există act dacă nu poartă semnă-

tură. (Demolombe,

Obligations,

piere,

XXIX. No. 590; LaromArt.

No.

1530,

1329,

1

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754,

urm.; Aubry

Ap. 498; Laurent, XIX, No. 337; Comp.:
210).
p.
VII,
resco,
lexand
9, Art. 1599 ce. civ. fr. (14185 c. civ. rom.),
prevede dispoziţiuni în privinţa credinţei
ce o pot avea registrele comercianților față
de necomercianţi, iar nu între comercianţi.

(Dalloz, R&p., Obligations, No. 4197; Suppl.,
No.

Obligations,

p. 216, 218).

„3. Potrivit

civ.

dispoziţiunilor

(1183

fr.

mercianţilar

1742;

e. eiv.

nu fac

VII,

Alexandresco,

art.

zom.),

credință

zările ce cuprind în contra
comerciante. (Dalloz, R6p.,

1329

registrele

ce.
co-

despre vân-

persoanelor neObligations, No.

419%; Suppl» Obligations, No. 1742; Alexandresco, VII, p. 216, 217).
4. Dispoziţiunile art. 1329 c. civ. fr.
(1183 c.
deoarece
pentru a
ciantului
el singur

civ. rom), sunt foarte raţionale,
necomercianţii nu posedă registre
le confrunta cu registrele comerşi comerciantul nu-şi poate face
un titlu fără participarea, celei-

1) Art.

francez

corespunzător,

la una sau la alta din părți'.
adaugă:

„sauf ce qui

sera

1329, nu

cuprinde

tions, No. 1742; Laurent, XIX, No. 558;
Comp.: Alexandresco, VII, p. 216, nota 1).
5, Registrele comercianților nu fac credință în favoarea lor, când se invoacă în
contra unui comerciant, chiar când sunt
regulat ţinute, deoarece nimeni nu poate
să-şi creeze un titlu în favoarea sa. (A-

lexandresco, VII, p. 216, nota

(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
î, p. 270; Suppl., Obligations,

o obligaţie.
$ 757, nota

No. 1745).
fr,
c. civ.
7, Dispoziţiunile ari. 1529
(1185 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai în cazul când convenţiunea este
pur civilă pentru necomerciant, ci şi în
cazul când ennsenţiunea este comercială,
deoarece prin faptul că acesta iace un act
de comerţ, el nu devine prin aceasta comerciant şi apoi există aceeași rațiune că
el nu posedă registre pentru a le putea
confrunta cu, registrele comerciantului. (De-

nolombe, XXIX, No. 605; Larombitre, Obligations, Art. 1329, No. 6; Aubry et Rau,
269,

270;

încredere

spre

p.

$ 757,

VIII,

4-a,

ed.

Dalloz,

Rp. Obligations, No. 4197; Suppl, Obligations, No. 1744).
9. Tribunalele vor aprecia în fapt, care
din doi, comerciantul sau necomerciantul,
merită

mai

multă

jurământul
deferi
dresco, VII, p. 217).

supletoriu.

a

i se

(Alexan-

9. Deferirea jurământului supletoriu este
o: măsură facultativă, lăsată la suverana
(Demolombe,
iribunalelor.
a
apreciere
XIX, No. 607; Masst, Droit commercial,

IV, No. 2490; Laurent,
290;

No.

Huc,

VIII,

XIX, No. 558; XX,

No.

257;

Lyon-Caen

et Renault, Droit commercial, 1, No. 300;
Alexandresco, VII, p. 217, texi şi nota 3).

fraza

din

urmă:

„dar judecătorul poate da jurământ
art. 1183 român, art. francez 1329

Insă, la finitul primei fraze dela începutul

dită V'egard

1).

civ. fr.
6. Dispoziţiunile art. 1329 c.
(14185 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea
comerciantul
când
în cazul
nu numai
voeşie să probeze că a devenit creditor,
ci şi în cazul când se pretinde liberat_de

du serment“.
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Art.
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DESPRE
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PRIVATĂ

Codul

civil

10. Pentru a se deferi jurământul supletoriu, trebueşte ca registrele să fie regulat ţinute. (Demolombe, XXIX, No. G11;
Aubry
et Rau, VIII, $ 757, nota 5, R
?70; Huc, VIII, No. 257; Alexandresco, VII,

780; Masse et Verg€ sur Zachariae, III,
$ 591, nota :6, p. 511; Mourlon, IL, No.
1575: Marcadă,
Art, 1529, 1330, No. 3;
Mass6, Droit
commercial,
IV, No. 2401;

p 11. Registrele comercianților pot fi cOomplectate numai
cu jurământ
supletoriu,
însă nu constituesc un început de dovadă
pentru a se complecia
prin martori sau pre-

- Laurent,
VIII, No,
No. 559; Huc,
XIX,
257; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, III, No. 2; Alexandresco, VII, p. 218).
12, Carnetele în care medicii obişnuese
a înscrie vizitele ce fac la bolnavi, nu au
în principiu nicio putere probatorie. (Lau-

. 217).

|

zumpţiuni.

(Demolombe,

XXIX,

No.

640;

Larombiăre, 'Obligations, Art.
1529, 13530,
No. 16; Bonnier, Trait6 des. preuves, No.

Aubry

et-Rau, VIII,

rent, XIX,

No.

578;

Huc,

Contra:

219;

$ 757, nota 4, p. 270;

Alexandresco,

VII, p.

VIII, No. 259).

"Art. 1184.— Registrele comercianților se cred

în contra lor,

dar cel care voește a profita de ele nu poate despărți cuprinderea
lor, lăsând aceea ce poate a-i îi contrariu. (Civ. 1183, 1193,
1206;
C. com. 46, 50—54; Civ. Fr. 1330).
Teat Jr. Art. 1330. — Les livres des marehands font preuve
contre eux
mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser
en ce qw'ils contiennent
de contraire a sa prâtention.
INDEX

ALFABETIC

5, Registrele

(la doctrină)
Comerciant 1 urm.
Dovadă contrară 8, 9.

Eroare 9.

| Oficiu 2,
Prezentarea

-

2

Indivizibilitate 10, 11, 12.
Mărturisire 8, 10,
Menţiune 4.

registrelor

1,

Prezumpţiuni 9.
Registrele comercianților
1 urm.
.

Necomerciant” 1.
Obligaţiuni civile 6, 7.

Registre neregulate 3, 12,
Scris 4.

Obligaţiuni comerciale 6, 7,

1550 c. civ. fr. (1184 c. civ. rom), registrele

esco, VII, p. 218). 3. Registrele comercianților
chiar

dacă

deoarece

sunt
ei

nu

fac

ţinute
se

pot

dovadă
în

mod

prevala

de culpa lor. (Duranton, XIII, No.
198;
Demolombe, XXIX, No. 614; Larombitre,
Obligations, Art. 1529, 1550, No. 18;
Bon-

nier. Traite des preuves, No. 777; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 757, text şi nota
6, p. 271; Dalloz, Rp, Obligations,
No.
4199: Suppl., Obligations, No. 1747; 'Laurent,

XIX,

No.

Alexandresco,

342;

VII,

Huc,

VIII,

p. 216, text

No.

şi nota

258;

1).

4. Menţiunea ce se găseşte trecută în
registrele câmerciantului,
chiar
dacă
e
scrisă de creditorul care o invoacă, iar nu.
de comerciantul debitor, este crezută contra lui, dacă el a cunoscut-o şi a
apro-

bat-o. (Demolombe, XXIX, No. 615; Larombiăre,
Obligations, Art. 1329,
Bonnicr, Trait6 des preuves,

Râp.,

probă

Suppl.,

Obligations,

No.

6. Registrele comercianților, după o părere, fac credință contra lor, nu numai
pentru operaţiunile comerciale, ci şi pentru
operaţiunile pur civile, deoarece legea nu
(Larombitre,

comercianților
fac
dovadă
contra
lor.
(Dalloz,
Rp.
Suppl,
Obligations, No.
1747: Alexandresco, VII, p. 218).
2. Comunicarea registrelor poate fi ordonată chiar din oficiu de tribunal.
(Alexandr
lor

(Daltoz,

1748).

No.

„1, Necomerciantul poate cere comerciantului ca să prezinte în Justiţie registre
le
sale, deoarece potrivit dispoziţiunilor
art.

neregulat,

fac

face, în această privință, nicio distineţiune.

Doctrină.

contra

comercianților

contra lor nu numai pentru vânzările ce
cuprind, ci pentru orice fapt de ' comerţ.

1330, No.: 18;
No. 777).

V,

18;

Obligations,

Demante

No.

294

bis,

et

|;

Art.

Colmet

Aubry

de

1529,

et Bau,

1330,

Santerre,

ed. 4-a,

VIII, $ 757, p. 271; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4199; Suppl., Obligations, No.
1748; Lyon-Caen et Renault, 'Traite de droit
commereial, III, No. 68).
7. După
altă părere,

cianţilor
decât

mbe,

nu

pentru

XXIX,

pot

face

faptele

registrele

comer-

comerţ.

(Demo-

credinţă contra lor,
de

No. 616; Masse et Verg

sur

Zacharie, III, $ 551, nota 8, p. 513; Bonnier,
Trait€ des preuves, No. 774, 777; Mass6,

Droit commercial, IV, No. 2494; Dalloz,
Rep.. Suppl., Obligations, No. 1748).
8. Enunţările cuprinse în registrele comercianţilor echivalează cu o mărturisire
şi comerciantul, după o părere, nu
poate

ii admis să facă o dovadă contrară
strelor. (Mass€ et Verg6 sur Zachariae, regiIII.
$ 591, nota 7, p. 513; Massâ, Droit
commercial, VI, No. 151; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4199).
9. După

altă părere,

comercianiul

poate

face dovada prin simple prezunipțiuni
Chiar, că enunţările cuprinse în registre
sunt rezultatul unei erori. (Larombiăre,
O.

bligations, Art. 1529, 1530, No. 9; Aubry
ei Rau, ed. 4-a, VIII, $ 757, p. 272; Dalloz,

Rep. Obligations, No. 41%9).
„10, Potrivit dispoziţiunilor
1330 c.
civ. fr. (1184 c. civ, rom.), acel art,
care voeşte
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cere. (Dalloz R&p., Obligations, No. 4200;
Lyon-Caen et Renauli, Droit commercial,
,
INI, No. 69).
12. Dispoziţiunile art. 1530 c. civ. fr.
(1184 c. civ. rom.), privitoare la indivizibilitatea probei rezultată din registrele
comercianților, îşi găsesc aplicaţiunea numai la registrele regulat ținute. (Dalloz,
Re&p., Suppl., Obligations, No. 1749).

să profite de registrele comerciantului nu
poate, ca şi la mărturisire, despărți cu„prinderea lor, lăsând aceea ce poate fi
contrar pretenţiunii sale. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 4200; Suppl. „Obligations,

No. 1749).
11. Această regulă îşi găseşte aplicaţiu-

nea cel puţin la articolele sau enunţările
conexe şi care au legături la aceeaşi afa-

contra

care

acelui

în favoarea

credință

sau hârtiile domestice, nu fac

cărţile,

Registrele,

1185. —

Art.

Art. 1185 -

PRIVATĂ

au

dar

scris,

le-a

în

putere

lui:

A

1. Când cuprind curat primirea unei plăţi;

2. Când cuprind menţiunea expresă că nota sau scrierea din
ele s'a făcut ca să țină loc de titlu în favoarea creditorului. (Civ.

33, 297, 1198 $ 4, 1203, 1207; C. com. 31, 46, 50, 51; Civ. Fr.
1331).
- Tezt, fr. Art. 1832. — Les registres et papiers domestiques ne font point
les cas
un titre pour celui qui les a 6erits. Ils font foi contre lui: 10 dans touts
menla
nt
contienne
lorsqu'ils
20
ot ils Enoncent formellement un paiemen t xecu;
titre en

tion expresse que la note a 6t6 faite pour supplâer le dâfaut du
de celui au profit duquel il Enoncent une obligation.
INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Afaceri particulare
Apreciere 2, 24.

Caete 1.
Cărţi

casnice

Î.

,

1.

Creditor 5, 10.
Definiţie 1.
Dovadă 4, 8—12,14, 17,19.
Enumerare limitativă 12.
Eroare
4
Foi volante 2, 3.

Hârtii casnice 1 urm.
,

20.

de

dovadă

Indivizibilitate 23,
Intenţiune 21.
Jurământ supletoriu
Jurnal 1.
Marturi 6, 14, 20.

21

expresă

19, 20,

| Moştenitori 10, 11,
Novaţiune 15.
Obiceiuri 2, 17, 24.

Contraziceri 24.

Inceput

| Menţiune

6,

8,

Oticiu 25.
Părinte de
| Partaj 11.

3. După altă părere,
intră în expresiunea de

familie 1.

Piată 5, 13, 14 bis,15—18.

Prezumpţiune 13.
Prezumpţiuni 6, 9, 14, 20.
Probă 4, 8—12, 14, 17, 19.
Registre casnice Î urm,
Remitere de datorie 15.

Scris 16.

7.

Semnătură 16, 20, 22.
Stersături 17, 18, 22.
Tablete 1.

| "Termeni sacramentali

21.

afacerile

foile volante nu
registre şi hârtii

(Toullier, VIII, No.

aceeaşi forţă probantă.
557,
1551,
No.
4.
civ.
tiile

Art.
Obligations,
599; Larombiăre,
No. 1, 15; Dalloz, R6p., Obligations,
4225; Suppl., Obligations, No. 1752).
Potrivit dispoziţiunilor art. 15541 c.
fr. (1185 c. civ. rom.), registrele şi hârcasnice nu fac credință in favoarea

_ acelui care le-a seris. (Dalloz, Rep., Suppl..
No.

Planiol.

1756;

464; Alexandresco, VII, p. 220).

1. Prin regisire, cărți sau hârtii casnice
se înţeleg cărţile, jurnalele, iabletele, caetele, etc,, oricare ar fi forma lor şi oricum
ar îi ținute, în care părintele de familie
obişnueşte să înscrie în mod regulat actele

la_

des preuves, No.
No. 5; Aubry et
p. 274 Laurent,
No. 260; Planiol,
VII, p. 220).

casnice, deoarece nu au aceeaşi fixitate şi
stabilitate ca registrele și deci nu pot avea

Obligations,

Doctrină,

privitoare

No. 619; Bonnier, Trait6
744; Marcad€, Art. 1531,
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 758,
XIX, No. 551; Huc, VIII,
II, No. 110; Alexandresco,

sale

particulare.

(Demolombe, XXIX, No. 619; Aubry et Raw,
ed. 4-a, VIII, $ 758, text şi nota î, p. 274;

Dalloz, R&p., Obligations, No. 4223; Suppl,

Obligations, No. 1752; Laurent, XIX, No.
544; Alexandresco, VII, p. 220).
2. Foile volante, după o părere, pot fi
considerate: de tribunale ca intrând în ex-

presiunea de registre şi hârtii casnice,
luând în consideraţie obiceiurile celui care
le-a scris şi împrejurările cauzei, deoarece
expresiunea legii este generală. (Pothier,
Obligations, II, No. 739; Demolombe, XĂIX,

faveur

II, No.

110,

5. Această regulă îşi găseşte aplicațiunea
atât în cazul când este vorba ca acel care
le-a scris să se libereze, cât şi în cazul
creditor. (Deriolombe,
când- se pretinde

625,

No.

XXIX,

624;

Larombitre,

Obliga-

tions, Art. 1551, No. 6; Bonnier, Trait€ des
preuves, No.:743; Dalloz, Rep.. Obligations,

4225;

No.

Laurent,
p.

Suppl.,

XIX,

No.

Obligations,

546;

No.

1756;

Alexandresco,

VII

220).

6. Registrele şi hârtiile casnice nu pot
servi ca un început de dovadă scrisă, care
să fie complectată prin martori sau pre-

zumpțiuni, în favoarea celui care le-a scris,
(Demolombe, XXIX, No. 624; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, 8 758, p. 25; Alexandresco,

VII, p. 220).
se

7. De asemenea, tribunalele nu pot
bazeze pe aceste hârtii casnice şi
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Art,

1185

defere

DESPRE ACTELE SUB SEMNĂTURĂ

jurământ

supletoriu

acelui

care le-a

p. 274;

Laurent,

scris. (Demolombe,
XXIX, No. 624; Larombiere, Obligations, Art. 1331, No. 2; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 743; Aubry et
Rau,

ed.

4-a, VIII,

XIX, No. 547;

$ 758,

Huc, VIII, No. 260; Alexan-

dresco, VII, p. 220).
8. Registrele şi hârtiile casnice pot complecta o probă care rezultă din alte documenite, în favoarea acelui care le-a scris.
(Demolombe, XXIX, No. 625; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, 8 758, p. 274; Dalloz, Rp.

Obligations, No. 4229; Suppl., Obligations,
No. 1758; Laurent, XIX, No. 548).
9. In cazul când este admisibilă proba

prin prezumpţiuni, tribunalul poate consulia registrele şi hârtiile casnice, pentru
a scoate din ele prezumpțiuni. (Dalloz, Râp..
Obligations, No. 4230).
10. Registrele defunctului fac credinţă
între comoştenitori, ca titluri comune, chiar

în privinţa 'existenţii unei creanţe a defunctului contra unuia dintre moştenitori.
(Demolombe, XXIX, No. 637; Dalloz, Râp.,

Obligations,

1].

De

No.

4231).

asemenea,

registrele

defunctului

pot servi, ca tiiluri comune, pentru regularea raporturilor între moştenitori şi a

facerii unei împărţeli egale. (Demolombe,
XXIX, No. 637; Bonnier, Trait6 des preuves,
No. 743; Demante et Colmet de Santerre,
V,

No.

295

bis).

12. Registrele şi hârtiile casnice nu fac
credință contra celui care le-a scris decât
numai
văzute

rom.).

în cele
de art.

(Dalloz,

două cazuri, limitativ pre1551 c. civ. fr. (1185 c. civ.

Râp.,

Obligations,

No.

4255: Alexandresco, VII, p. 220).
13, Registrele şi hârtiile casnice nu constituesc un titlu pentru debitor, ci stabilesc
numai 0 prezumpțiune, de liberaţiune pe
care creditorul o poate înlătura prin prezumpțiuni
contrare.
(Demolombe,
XXIX,
No. 635; Larombiăre, Obligations, Art. 1531,
No. 11; Bonnier, Trait des preuves, No.
742; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 758,

p. 277; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4254;

Alexandresco,

VII,

14. Dovada

că

p.

221,

225).

menţiunile

au

”

fost

fă-

cute din eroare sau în vederea unei even.-.
tualități care nu s'a realizat, se poate face
prin martori sau prezumpţiuni precise şi

concordanie, chiar în lipsa unui început de
dovadă scrisă. (Demolombe, XXIX, No. 655;
Aubry et
12, p. 277;

14

fac

bis.

Rau, VIII, $ 758, text şi nota
Alexandresco, VII, p. 224, 229).

Registrele

credinţă

contra

şi

celui

hârtiile
care

casnice

le-a

scris,

No.
1704).

425%;

când prevăd în mod formal o plată primită. (Demolombe, XXIX, No. 626, 67;

Dalloz,
Suppl..

Rep.,
Obligations,
Obligations, No. 1761,

15. Cuvântul

plată este luat aci întrun

înţeles general, cuprinzând primirea efectivă a unei plăţi,.o novaţiune, o remitere

de datorie, etc. (Alexandresco, VII, p. 220).
16. Pentru ca menţiunea de primirea

unei plăţi să poată face credinţă, trebueşte
ca ea să fie scrisă de acel căruia îi aparţin

PRIVATĂ

Codul

civil

registrele casnice sau de reprezentantul său,
fără să fie nevoie ca menţiunea să fie semnată. (Demolombe, XXIX. No. 632; Larom.-.

biere, Obligations, Art. 1531, No. 9; Demant
et Colmet de Santerre, Y, No. 295 bis, IL; Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

VIII,

345,

350: Hue, VIII, No.

$ 758,

p.

2%;

Dalloz, Rep., Obligations, No. 4234; Suppl.,
Obligations, 1755, 1762; Laurent, XIX, No.
VII, p. 224).
17. Dovada

plăţii

261; Alexandresco,

poate

să

rezulte

şi

făcută

în

din ştergerea menţiunii creanţei de pe registrele casnice ale celui ce le-a scris, dacă
se stabileşte că astfel era uzul între creditor şi debitor. (Dalloz, Rep., Suppl., Obli-

gations, No. 1765).
18.

Menţiunea

despre

o plată

registrele casnice, face credinţa chiar dacă
ar fi ştearsă, dacă prin

această ştergere ea

a rămas încă citeaţă. (Pothier, Obligations,
II, No. 758; Demolombe, XXIX, No. 63%:
Larombitre, Obligations, Art. 1531, No. 10;
Dalloz,

Rep..

Obligations,

civ.

(1185

c.

No.

4257;

Bon-

nier, Trait6 des preuves, No. 742; Aubry
et Rau, VIII, 8 758, p. 276; Marcad, Ari.
1351, No. 2; Suppl., Obligations, No. 1767;
Laurent, XIX,
No. 352; Huc, VIII, No. 261;
Alexandresco, VII, p. 221, nota),
19. Potrivit dispoziţiunilor art. 1954 ce.
îr.

civ.

rom.),

pentru

a

şi hârtiile casnice cuprind:o

presă,

făcută

când

registrele

menţiune ex-

înlocui

lipsa

de

titlu, această menţiune face credinţa conira
celui care a scris-o. (Demolombe, XXIX,
No. 630; Larombitre,

Obligations, Art. 1531,

No. 5, 5; Bonnier, Trait6 des preuves, No.
745; Marcad6, Art. 1531, No. 1; Dalloz,
R&p., Obligations, No. 4235; Suppl., Obliations, No. 1765; Laurent, XIX, No. 553;
uc, VIII, No. 261; Alexandresco, VII, p.
220).

20.

In

cazul

când

menţiunea

făcută

în

registrele şi hârtiile casnice nu este expresă, după cum cere art. 1351 c. civ. fr.
(1185 e. civ.

rom.)

şi dacă ea este semnată

de cel care a scris-o, ea deşi nu face dovadă complectă,, însă tribunalul o poate
lua ca început de dovadă scrisă care va
putea fi complectată cu martori sau sim-

ple prezumpţiuni. (Demolombe, XXIX, No.
ŞI Dailloz, Rep., Suppl., Obligations, No.
17606).

21. Pentru ca menţiunea să fie considerată expresă, nu este nevoie de întrebuințat o formulă sacramentală, fiind deajuns dacă intenţiunea debitorului este ne-

îndoelnică.

(Dalloz,

4236).
„22. Menţiunea

Rep.,

făcută

Obligations. No.

în

registrele

şi

hârtiile casnice, destinată a servi de titlu
creditorului, nu face nicio credinţă dacă a
fost ştearsă, chiar dacă ea ar fi fost semnată de debitor și chiar dacă Sar putea

ceti ce a fost seris.

(Pothier,

II, No. 758; Demolombe,

Obligations,

XXIX, No. 055; La-

rombitre, Obligations, Art. 1351, No. 10;
Marcad6, Art. 1531, No. 2; Bonnier, Traită
des preuves, No. 742; Aubry et Rau, VIII,
$ 758, text şi nota 11, p. 27%; Dalloz, Râp.,
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de cazul când ele sunt comune ambelor
părţi. (Demolombe, XXLX, No. 636 um;

Obligations, No. 4237; Suppl, Obligations,
No. 1767; Laurent, XIX, No. 354; Iluc, VIII,

Îl arombitre, Obligations, Art. 1331, No. 12;
Bonnier, Trait6 des preuves, No. 746; Marcadă, Art. 1534, No. 6; Aubry et Rau, VIII,

No. 261; Alexandresco, VII, p. 220, nota 4).
23. Partea care invoacă menţiunile cuprinse în registrele sau hârtiile casnice ale
celorlalte părți, nu le poate divide. (Bonnier, Traitâ des preuves, No. 745; Marcad&,
Arţ. 1351, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a,
$ 758, p. 277; Alexandresco, VII, p.
Mu
229).

$ 758, text şi nota 16, p. 278, 279; Demante

et Colmei

de Santerre, V, No. 295 bis, II;
VII,

Alexandresco,

Huc,

VIII,

No.

262;

rent,

XIX,

No.

355, 356).

p.

292; Contra: Duranton, XII, No. 210; Lau-

94. Dacă menţiunile sunt. contradictorii, valoarea lor va fi apreciată de tripunale după obiceiurile părţilor şi împreju-

Jurisprudenţă.

rările cauzei. (Alexandresco, VII, p. 222).
25, Tribunalele nu pot ordona aducerea
registrelor şi hârtiilor casnice, nici din oficiu, nici după cererea celeilalte părţi, afară

dela

(Continuare

15%,

art.

1. A se vedea:

la 1927)

1924 până

nota

1.

pe
Art, 1186. — Orice anotaţiune făcută de creditor în josul, ă,
crezut
este
marginea, sau pe dosul unui titlu de creanță!),
a
subsemnată

este

cu toate că nu

tinde

el, când

de

nici datată

proba liberaţiunea debitorului.
de creditor
Aceeaş putere doveditoare are şi scriptura făcută
sau chitanţe,
pe dosul, marginea sau în josul duplicatului unui act
(Civ. 1179,
dar numai când duplicatul va îi în mânile
1200, 1202, 1204: Civ Fr. 1332).

debitorului.

en marge
Tezi fr. Art. 1882. — L&eriture mise par le erâancier ă la suite,
non
quoique
foi,
fait
ou au dos d'un titre qui est toujours rest€ en sa possession,
.
debiteur
du
on
lib&rati
la
&tablir
signte ni datâe par lui, lorsqw'elle tend ă,
ou ă la,
Il en est de mâme de |'&eriture mise par le ertancier au dos,
entre les
soit
double
ce
suite du double d'un titre ou d'une quittanee, pourvu que
mains

du debiteur.

INDEX ALFABETIC

debitorului,

Adnotaţiuni 1 urm.
Chitanţe 1, 5, 6, 10,11,12.

| Marturi 9—12,
| Prezumpţiuui > 8, 9,11.
z
]

25,1,40—42, | EIopă, contrară 6-12,
Bebitog
Dovadă contrară 8—12.
cris 13, 15.

Creditor 2,

Semnătură 8, 12, 13.

Duplicat 1—6, 10—12.
Eroare 9, 41,
Inceput de dovadă
10, 12, 14.

scuisă

Bonnier, Trait€ des

Stersături 7.
| Terţi 4, 15.

Doctrină.
1. Cuvintele: „în josul duplicatului unui
act sau chitanţă“, întrebuințate în art. 1552
$ 2 c. civ. în. (1186 5 2 c. civ. rom), trebuesc înţelese în sensul următor: „în josul
unei chitanţe sau a duplicatului unui act“,
deoarece chitanţele nu. se fac în dublu

exemplar.
751;

(Bonnier, Trait€ des preuves, p.

Dalloz,

R€p.,

Obligations,

No.

prin

duplicat,

ar fi inserată

4248;

după o părere,

se înţelege atât cel care se află în păstrarea
creditorului,

cât

1 Art. francez
sa possession“

şi cel

aflat

corespunzător

în

păstrarea

1332, adaugă

textul

este

general.

preuves, No. 751, Aubry

et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 758. nota 19, p. 281;
Dalloz, R€p.. Obligations, No. 4249; Suppl.,
Obligations, No. 1776; Laurent, XIX, No.
563; Huc, VIII, No. 265; Alexandresco, VII, |
p. 225).
4. Potrivit art. 1352 $ 2 c. civ. fr. (1186
$ 2 ce. civ. rom.), pentru ca dispoziţiunile
sale să se poată aplica, trebueşie ca duplicatul actului să se afle în mâinile debitorului. După o părere, această exprenu
siune trehueşie considerată ca şi cum

Alexandresco, VII, p. 225, nota 2).
2, In art. 1552 $ 2 c. civ. îr. (1186 52
c. civ. rom),

deoarece

/Toullier, VIU, No. 354; Dalloz, Rp. Obligations, No. 4249, 4250).
3. După altă părere dominantă, legiuitorul în acest articol a voit să cuprindă numai duplicatul care se află în păstrarea
debitorului. (Demolombe, XXIX, No. 652;

(la doctrină)

şi adnotaţia

liberatoare își

afla
va produce efectul ori în ce mâini s'ar
Dalloz,
554;
No.
VIII,
er,
(Touili
duplicatul.
Rep.. Obligations, No. 4250).
libera5. După altă părere, menţiunea

toare numai atunci îşi va produce efectul
rând duplicatul actului sau chitanta se află

imediat

după

— 281 —

cuvântul

„titre“:

„qui

est toujours

reste en

Art. 1187
în

mâinile

DESPRE

debitorlui,

iar

nu

şi în

cazul

când s'ar afla în mâinile creditorului, (De-

molombe, XXIX,. No. 655; Bonnier, Trait€
des
preuves, No. 751; Demaante et Colmet
de
Santerre, Y, No. 297; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4250; Suppl., Obligations,
No.
1777;
Alexandresco,
VII,
p.
223,
nota 3).
,
"6. După
a reia părere,
dispoziţiunea
art. 1352 $ 2 c. civ. fr. (1186 32 ce. civ.
rom.), își găseşte aplicațiunea numai la
duplicatul unui act, iar nu şi la chitanţe.
(Larombiăre, Obligations, Art. 1532, No. 8;

Dalloz,

Rep.

Obligations,

No.

4250;

Lau-

rent, XIX, N, 364),
7, În cazul când tiilul se află în mâinile
debitorului, menţiunea liberatoare nu are

niciun efect dacă este ştearsă. (Pothier,
Obligations, ÎI, No. 761; Demolombe, XXIX,
No. 656; Bonnier, Trait€ des preuves, No.

755; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 758,
text şi nota 20, p. 281; Dalloz, R6p., Obligations, No. 4255; Suppl., Obligations, No.

17783; Laurent, XIX, No. 361; Alexandresco,
VII, p. 226).
|

8. Menţiunile liberatoare nesemnate de
creditor, de care vorbeşte art. 1532 ce. civ.
fr. (1186 c. civ. rom.), constituesc simole
prezumpţiuni, iar nu titluri perfecte şi cari
pot fi combăiute
prin proba contrară. (Demolombe, XXIX,
No. 657; Larombiăre, Obligations, Art. 1532, No. 9; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 758, text şi nota 22,
p. 28;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 4254; Supa:
Obligations, No. 1779; Huc, VIII, No. 264;
Alexandresco, VII, p. 226).
9, Astfel, creditorul va putea dovedi prin
martori şi simple prezumpţiuni,
fără să
fie nevoie de un început de dovadă scrisă,
că menţiunea pusă pe titlul care se află
în posesiunea sa, este rezultatul unei erori
sau unei nebăgări de seamă. (Demolombe,
XXIX, No. 657; Larombitre, Obligations,

Art. 1552, No. 9; Dalloz, R&p,, Obligations,
No. 4254; Suppl., Obligations, No. 1779;
Hue, VIU, No. 264; Alexandresco, .VII,
p. 220).
.

$ 3. Despre

Codul

REBOAGE

civil

10. Menţiunile liberatoare scrise de creditor în josul unei chitanţe sau a duplicatului unui act, care se află în posesiunea debitorului, după o părere, au caracterul unui

aci propriu zis şi formează o dovadă com-

plectă contra căreia nu se poate admite
proba cu martori, dacă nu există un început de dovadă scrisă. (Aubry et Rau, ed.
4-a, VIIL, $ 758, text şi noia 25, p, 28:

Daloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 1779).
11. După altă părere, chiar în acest

caz, creditorul poate dovedi prin orice mijloc de probă, deci şi prin martori şi simple
prezumpțiuni,
că
menţiunea
liberatoare
este rezultatul
unei
erori. (Demolombe,

XIX,

gaiions,

No. 657; Dalloz, Râp., Suppl., ObliNo.

VII, p. 2%).
12, Dacă

1779;

Comp.:

însă

menţiunea

Alexandresco,

liberatorie

scrisă pe chitanță sau pe duplicatul actului aflat în posesiunea debitorului, este
semnată de creditor, ea face o dovadă complectă şi nu poate fi combătută prin proba
cu martori, decât dacă există un început

de

dovadă

serisă.

tions, No.

4254).

13. Când

(Dalloz,

Râp.,

adnotaţiunile

Obliga-

nesemnate

sunt

scrise în josul unui îitlu şi au de scop să
întărească obligaţiunea sau să formeze o
obligație nouă, ele fac credinţă contra de-

bitorului dacă sunt serise de el şi au legătură cu acest tilu. (Demolombe, XXIX,
No. 660, 661, 662; Dalloz, R&p., Obligations,
No. 4259; Suppl., Obligations, No.
Contra: Laurent, XIX, No. 562).

14. Dacă

1780;

însă, adnotaţiunile nu au nicio

legătură

cu

titlul,

ele

gations,

No.

4259;

Suppl.,

formează

numai

un

început
de dovadă scrisă. (Demolombe,
XXIĂ, Ne. 660 urm.; Dalloz, Râp., Obli-

1780).

15.

Când

altcineva
Râp.,

adnotaţiunea

afară

nu face

nicio

Obligations,

|

de

cel

care

este

se

No.

scrisă

de

obligă,

ea

credinţă contra lui. (Dalloz,

Obligations,

No.

4259),

reboage,

„Art. 11—87
Reboa.
gele, când crestăturile după amândouă
bucăţile sunt egale şi corelative, sunt un mijloc
de probare între
persoanele care au obicei a se servi cu un asem
enea mijloc de
probaţiune. (Civ. 980; C. com. 46; Civ. Fr. 1333).
Tet. fr. Art.

1333.

—

Les tailles correl

foi entre les personnes qui sont dans lusage delatives ă leurs chantillons, font
constater ainsi les fournitures
quwelles font et regoivent en dâtail.
INDEX

ALFABETIC

Furnisor

(la doctrină)
Apreciere 14.

Comerciale afaceri 13,

Gorelaie S 74
reditorii
Crestătu

“Cumpărător

1 13, i 14,

2, 8—12,

Definiţie 1.

Dovadă complectă 5, 6.

Dovadă

preconstituită

dă scrisă
isă 3.
ovadă
Faliment 9. 13, 14,
Fraudă

2, 9—12,

Insolvabilitate 13, 14,
Mmânt gipletor 1“

4.

Obicei 8.

Pierdere9,

Plată> 12,
Probă, , aa se

-

credinţă

vedeaP cuvân -

7.

Registre comerciale

11,

Remitere de datorie 12.

Restituir
Îi? e 12.

tul: „Dovadă.
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Rea

Reboage 1 urm.

Tăgadă

8, 10,

Terţi 13, 14,

11.

Codul

DESPRE _REBOAGE

civil
Doctrină,

1. „Prin răboaje se înţelege două bucăţi
de lemn, care se împreunează şi pe care,
după ce au fost împreunate, se fac nişte
linii transversale, (tăeturi sau crestături)
entru a însemna furniturile ce o parte
ace celeilalte“. (Alexandresco, VII, p. 227).
2. Una din cele două bucăţi de lemn
(la taille), rămâne la furnisor, iar cealaltă
(Pâchantillon) rămâne la cumpărător. (A-

lexandresco, VII, p. 227).

3. Răboajele sunt un
fel
de dovadă
scrisă, iar nu o dovadă testimonială. (Dal-

loz,

R&p.,

Obligations,

No.

4262;

Alexandresco, VII, p. 227).
4. Răboajele constituese o

Comp.:

dovadă

pre-

constituită. (Planiol, II, No. 1162).
5. Răboajele pot fi invocate ca o dovadă

compleciă, chiar pentru o valoare
mai
mare de 150 lei. (Demolombe, XXIX, No.
665, 666;
Larombiere,
Obligations, Art.
1555, No. 2; Bonnier, Trait6 des preuves.,
No. 758; Marcad6, Art. 1533, No. 1; De-

mante

et Colmei

de Santerre,

bis, IV; Mourlon IL, No.

V, No. 29

1580; Dalloz, Bep,,

Obligations, No. 4262; Suppl.. Obligations,
No. 1783; Laurent, XIX,
No. 568; Alexandresco, VII, p. 227, nota 1).
6. Pentru ca răboajele să facă dovadă
complectă, trebueşte ca crestăturile de pe

amândouă

şi

bucăţile să fie egale la număr

corelative;

dacă

numărul

crestăturilor

de pe ambele bucăţi nu corespund, dovada
se va

tace

numai

până

la concurenţa

nu-

mărului celui mai mic. (Demolombe, XXIĂ,
No. 667; Larombitre, Obligations, Art. 1355,
No. 2; Bonnier, Trait6 des preuves, No.

757; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 760, p.
282; Dalloz, R&p.. Suppl., Obligations, No.
1784:
VII,

Huc,
p.

VIII,

No.

265;

Alexandresco,

227).

17. Părţile pot dovedi că lipsa de corelaţie se datoreşte relei credinţe a uneia din
ele. (Demolombe, XXIX, No. 667; Dalloz,
Râp.. Suppl., Obligations, No. 1784).
8. Dacă acel care a primit lucrurile furnizate tăgădueşte că a avut şi el un răboj
cu crestături, cealaltă parte poate dovedi
existența acestui răboi
şi a obiceiului,
chiar prin martori, căci în cazul contrar
dovada prin răboaje ar deveni cu totul
iluzorie, cealaltă parte care a primit furniturile putând totdeauna să tăgăduiască
atât existenta răbojului, cât şi a obiceiului de a se constata astfel furniturile ce
i-au fost făcute, (Toullier, IV, No. 409:

Demolombe,

XXIX,

No.

671;

Demante

et

Colmet de Santerre, V, No. 29% his, IV;
Marcadă, Art. 1353, No. 5; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 760, p. 285; Dalloz, R&p,,
Obligations, No. 4263; Suppl., Obligations,

No. 1747: Laurent

XIX,

No. 566; Alexan-

drescu. Vii. p 227, text şi nota 2; Contra:
Larombitre, Obligations, Art. 1335, No, 5).

—

Art. 1187

9. In cazul când cel care a primit furniturile declară că a pierduti răboiul, dovada se va face cu celălalt răboj care se
află în mâinile furnizorului: afară de cazul când cealaltă parte va dovedi frauda
furnisorului.
(Larombi€re,
Obligations,
Art, 1333, No. 5; Bonnier, traite des preuves, No. 760; Marcad6, Art. 1533, No. 3;
Mourlon, II, No. 1580; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 298 bis, III; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII. $ 760, p. 285: Dalloz,
R&p., Obligations, No. 4263; Huc, VIII, No.
265; Contra: Laurent ,XLX, No. 367).
10. In cazul când consumatorul tăgădueşie însăşi existența furniturilor, răbojul aflat în mâinile furnisorului nu face
nici o dovadă. (Dalloz., Râp., Obligations,
No. 4265; Suppl., Obligations, No. 1786; Alexandresco, VII, p. 228).
11, În acest caz însă, răboiul aflat în
mâinile furnisorului echivalează cu registrul unui comerciant şi tribunalul va putea face aplicaţia art, 1329 ce. civ. fr. (1185
c. civ. rom.), dând jurământ supletoriu uneia dintre părți. (Rolland de Villargues,
R&pertoire, Taille, No. 7: Duranton, XIII,
No. 255; Bonnier, Trait€ des preuves, No.
760; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4263;
Suppl..
Obligations, No.
1786;
Laurent,
XIX, No. 367; Contra: Demolombe, XXIX,
No.
670:
Larombiere,
Obligations,
Art,
1335, No. 6; Marcadă, Art, 1333, No. 3; Demante et Colmei de Santerre. V, No. 298
bis, III; Aubry et Rau, ed, 4-a, VIII, $ 760,

iext şi nota 5, p. 283; Alexandresco,

VII,

p. 228).
12. În cazul când furnisorul restitue
răbojul său consumatorului, această restituire constitue, ca şi restituirea unui
înscris, o dovadă de remitere de datuzie
sau
de
liberațiune,
(Demolombe,
XĂIX, No. 672; Larombiăre, Obligations,
Art. 1555, No. 4; Dalloz, Rp. Suppl, Obligations, No. 1788).

13. Răboaiele,

după

o părere, _nu

fac

credinţă contra terţilor, adică în contra
celorlalți creditori ai debitorului 'comun,
în caz de faliment sau de insolvabilitate,
afară de materiile comerciale la care dispozițiunile art. 1528 c. civ. îr. (1182 c, civ.
rom.), nu sunt cerute în mod riguros. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 4265; Suppl,

Obligations, No. 1789),
14. După altă părere dominantă, dispozițiunile art. 1328 ce. civ. îr. (1182 c. civ.
TOm.), nu-şi găsesc aplicațiunea decât la
actele sub semnătură privată şi în materie de răboaie, tribunalele vor aprecia,
după împrejurări, dacă s'a făcut dovada
furniturilor cu răboaje, faţă de creditorii
consumatorului.
(Rolland
de Villargues,
Râpertoire,
Taille, No.
4; Demolombe,

XXIX,

No. 674; Bonnier. Traite des preu-

ves, No. 759; Mass6, Droit
IV, No. 2526; Alexandresco,
text şi nota 3).
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commercial,
VII, p. 227,
Ă

Art.

1188

DESPRE

COPIILE TITLURILOR

$ 4. Despre

AUTENTICE

copiile titlurilor

Codul

civil

autentice.

Art. 1188. — Când originalul există, copia legalizată nu poate
face credință decât despre ceea ce cuprinde în original, înfățișarea
cărui se poate cere totdeauna.
Când originalul nu există, copiile legalizate de ofiţerii publici
competenţi se cred, după distincțiunile următoare:
1. Copiile scoase din ordinea magistratului, părţile fiind față
sau chemate, cu formele legale, precum şi copiile scoase, fără
intervențiunea magistratului, dar de îață cu părţile cari au asistat
de bună voia lor, au aceeași credință ca şi titlurile originale;
2. Copiile cari se vor îi dat de ofițerii publici competenţi,
fără intervenţiunea magistratului sau consimţimântul părţilor, fac
asemenea credință după treizeci ani, socotiți din ziua din care
s'au dat aceste copii. Când asemenea copii vor fi date de mai
puţin de treizeci ani nu fac decâtun început de dovadă;
3. Copiile legalizate de un ofițer public necompetinte, nu pot
face decât un simplu început de dovadă;
4. Copiile copiilor nu au nicio putere probătoare. (Civ. 32,
1173, 1188, 1197; C. com. 46; Leg. autent. act. 31; Civ. Fr. 1334,

1335).

Text. fr. Art. 1834. — Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne
font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la reprâsentation peut toujours
Sire exigte.
Tezt. fr. Art. 1335. — Lorsque le titre original n'existe plus, les copies

font foi d'aprbs les distinctions suivantes:
1% Les grosses ou premitres

il en

est de

mâ6me

des

copies

expâditions

qui

ont

€t€

font la
tirâes

mâme

par

foi que

l'autorite

l'original:

du

magistrat,

parties prâsentes ou diiment appeles, ou de celles: qui ont 6t€ tirâes en prâsenee
des parties et de leur consentement reciproque.
2% Les copies qui, sans lautorit6 du magistrat, ou sans le consentement
des parties, et depuis la delivrance des grosses ou premiăres expâditions, auront
€tE tir6es sur la minute de lacte par le notaire qui l'a recu, ou par lun de ses successeurs, ou par offieiers publies qui, en cette qualitâ, sont depositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de loriginal, faire foi quani elles sont aneiennes.

Elles sont considârâes comme anciennes qaund elles ont plus de trente ans;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne penvent
cement de preuve par crit.

servir que de

commen-

3% Liorsque les copies tirtes sur la minute d'un acte ne Pauront pas 6t6
par le notaire qui la recu, ou par Pun de ses suecesseurs, ou par officiers publies
qui, en cette qualit6 sont dâpositaires, elles ne pourront servir, quelle que soit
leur anciennetâ,
que
de . preuve par €crit,
o
AL de commencement
:
.
A
14râes
4 Les copies de copies pourront, suivant
les circonstances, âtre
conside

comme simples renseignements.
INDEX

Acte

,

autentice

16,

ALFABETIC

(a doctrină)

.

1, 6, 7, 14,

Pa

Acte de stare civilă 43.
Acte sub semnătură
privată 12,

-

Dovadă

Copie

»pie

4 urm,

de pe copie

Credinţă provizorie
Detiniţie 2,
Distrugere 15, 16.

20

5.

Forţă majoră 16.
otografie

|

Fraudă

20,

42,

Inceput

3,

18,

19,

de
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-

dovadă

Infăţişare 6—42.
Justiticare

Legea

9.

o

fiţer

Ori

15,
!

Original

.|

autentificării

12,

acte-

public 18.
masistratului

2,

”

4-42,

Bonantare 11,
Semnătură
4.
Străinatăte 7.

?

17.

14—17

”

Codul

civil

DESPRE

COPILE

TITLURILOR

Doctrină.
]. In articolul 1186 din codul civil este
vorba de copiile actelor autentice, după
cum o arată de alifel, şi titulatura paraprafului. (Alexandresco, VII, p. 228, nota
,

3).

9. Prin copie se înțelege reproducerea
exactă în scris a unui act preexisteut,
numit original. (Alexandresco,. VII. p.

229).

3. Nu constitue o copie, reproducerea
fotografiei sau
unui act prin ajutorul
prin alte mijloace şi un asemenea act nu
face nicio dovadă. (Huc, VIII, No. 269;
Alexandresco, VII, p. 229).
4. Copia nu poartă, ca originalul, semnătura părților, care e reprodusă numai
de copist. (Alexandresco, VII, p. 229).
5, În principiu, numai originalul ţitlului formează prin el însuşi dovada con-

(Dalloz, Râp., Obligations,

venţiunilor.

No.

4266).

6. Potrivit dispozitiunilor art. 1534 c,
civ. în. (4188 $ 1 c. civ. rom.), când origi-

nalul există, copia de pe actul autentic nu

poate iace dovada decât despre ceea ce
se cuprinde în original, a cărui înfăţişare
(Larombitre,
poate Îi cerută totdeauna.
Obligations, Art. 1534, No. 1, 2; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4269, 45329; Suppl.,
VII,
Obligations, No. 1790; Alexandresco,
250,

p.

-

251).

are

nu-şi

soluţiune

7, Această

aplica-

țiunea la actele autentificate în țară stră-,
ină,
ne)

deoarece tribunalele franceze (românu pot avea nici un mijloc de con-

strângere

VIII,

No.

a

se

266;

aduce

originalul..

Alexandresco,

VII,

(Huc,

p. 231).

8. Originalul titlului poate fi cerut țotdeauna, oricare ar fi timpul trecut dela
facerea lui. (Demolombe, XXIX, No. 678,
679: Larombitre, Obligations, Art. 1534,
No. 5: Dalloz, Râp., Obligations, No. 4269,
4529; Suppl., Obligations, No. 1790).
9. Pariea care cere înfăjişarea originalului nu trebueşte să justifice motivul
cererii sale, cum ar fi de exemplu, că
între original şi copie ar exista diferenţe.
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 4269; Suppl.,
Obligations, No. 1791).

10. In

acest

caz,

tribunalul

nu

poate

refuza să ordone înfăţişarea originalului
cerut de o parte. (Demolombe, XXIX, No.
'680: Larombitre, Obligations, Art, 1534,
No. 5, 4; Bonnier, Traite des preuves, No.
795; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 760, p.
204: Dalloz, Rp. Suppl., Obligations, No.

a

11. Partea poate renunta la dreptul
de
cere înfăţişarea
originalului, privind

copia

ca fiind conformă

originalului.

(De-

molombe, XXIX, No. 681; Larombitre, Obligations, Art. 1554, No. 3; Dalloz, Rp.

Obligations,

No. 1791).

de

No.

4270;

Suppl.,

Obligations,

12. În dreptul român, copiile legalizate
pe actele sub semnătură privată, au

o credinţă provizorie,

cât timp,

nu

e con-

Art. 1188

AUTENTICE

testată exactitatea lor şi nu se. cere originalul, deoarece potrivit dispoziţiunilor
art. 12 şi 31 din legea autentificării actelor din 1 Septemvrie 1886, tribunalele au
competința să libereze câpii legalizate de
pe actele sub semnătură privată ca şi depe actele autentice şi legalizate. (Alexandresco, VI, p. 230).

13. Dispozitiunile

art.

c.

1534

civ. în.

(1188 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplicațiunea la actele stării civile, deoarece extractele date conform registrelor au aceeaşi putere doveditoare ca şi originalele
şi cel care contestă conformitatea extractelor de stare civilă, trebueste să-şi dovedească contestaţia. (Demolombe, ], No.
518; Beudant, |, No. 140; Bonnier. Trait6
des preuves, No. 794; Mourlon, I, No. 264:
Marcadă, Art. 1534, No. 2; Demanite ei
Colmet
de
Santerre,
ÎI, No. 90 bis |,
TI; Laurent, IL, No. 57; Huc, VIII, No,
266: Baudry et Houques
Fourcade, Personnes,
[Î, No. 841;
Alexandresco,
VII,
p. 251: Contra: Duranton, I, No. 299; Larombi&re, Obligations, Art. 1534, No. 5).
14, Exemplarul rămas în arhiva tribu'nalului sau judecătoriei care a autentificat actul, este un original, iar nu o copie.
(Alexandresco, VII, p. 252).
15. În cazul când exemplarul original
de pe actul autentic ce se păstrează în
arhiva judecătoriei sau tribunalului a fost
distrus prin o întâmplare oarecare sau nu
poate fi găsit, întâmplări care sunt dovedite, arț. 1188 din codul civil distinge trei
feluri de căpii: 1) copiile care au aceeaşi
credință ca şi originalul; 2) copiile care
pot servi numai ca început de dovadă
scrisă; 5) copiile care nu fac nicio credință. (Alexandresco, VII, p. 252).

16. Acel care prezintă copia şi invoacă

inexistența originalului, trebueşte. s'o dovedească, stabilind că originalul
nu
se
află în locul unde trebueşte să se găsească, fără ca să fie obligat să dovedească
cazul de forţă majoră care a adus distrugerea registrului sau continutul şi reguiaritatea originalului. (Marcadâ, Art. 15335,
No. 1; Huc, VIII, No. 266; Alexandresco,
VII, p. 235),
17. Au aceeaşi putere ca şi originalul,
copiile scoase din ordinul magistratului,
fiind faţă păriile, sau fiind legiuit chemate, precum şi copiile scoase fără intervenția magistratului, dar faţă cu părțile
care au asistat de bună voie. (Alexandresco, VII, p. 235).
18. Copiile care se dau de ofiterii publici competenţi, fără intervenția magi-

stratului

sau

consimțimântul

părților, fac

credinţă după treizeci ani, socotiți din
ziua când s'au dat. deoarece timpul îndelungat scurs dela liberarea copiei, face
să dispară orice temere de fraudă concertată între ofiterul publice ce a liberat-o şi partea care o invoacă, (Alexan,
dresco, VII, p. 235).

19. Copiile

legalizate

plic necompetent
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şi acele

de un

ofiţer pu-

ce se vor da de

Art,

1189

DESPRE

ACTE

crezută până la proba contrară, ce incumbă contestatorului,
_
In speţă, instanțele de fond, constată că
autorul intimaţilor a fost în imposibilitate de a prezenţa originalul actului său
de vânzare, care fiind făcut după legea
bulgară, se afla într'un registru ce a fost
luat de bulgari la retragerea lor din ţinutul ocupat.
Recurentul nu a combătut cu nicio dovadă verosimilitatea copiei prezintate de
intimați şi care este valabilă, ca fiind dată
cu paza formelor legilor bulgare.
Astfel fiind, ambele instanțe de fond au
putut să se întemeieze pe acea copie fără

ofițerii publici competenti, fără intervenţia magistratului sau consimțimântul, părților, dacă au fost date de mai putin de
ireizeci ani, servesc numai ca început de
p.
VII,
(Alexandresco,
scrisă.
dovadă
233).

de

20. Copiile

probatorie.

putere
534).

|

pe

căpii

nu

(Alexandresco,

nicio

au

p.

VII,

Jurisprudenţă,
(Continuare dela 1924 până la 1927).

]. Partea nu poate fi primită a contesta
cuprinsul actului depus în copie şi certificat de ea însăşi pentru conformitate,
întrucât prin această depunere şi certificare dânsa recunoaşte actul astfel cum
l-a depus şi primeşte discutarea lui în aceste condițiuni. (Cas. Î, dec. 184 din 27,

Ianuarie

1925,

Jur.

Gen..

1925,

No.

1700).

2. Prin art. 1188 c. civ. legiterându-se
în privinia formei probante a copiilor legalizate, se decide că în cazul când originalul există, copia legalizată face credință despre ceea ce cuprinde originalul.
Singurul drept ce articolul citat conferă păriii ce ar pune la îndoială -verosimilitatea copiei faţă de originalul existent; este acela de a cere instanței să oblige pe adversari să înfăţişeze originalul.
Este constant însă în drept că, o asemenea obligaţiune nu va putea fi impusă
adversarului decât în cazul când ar po:
seda el originalul, iar nu şi atunci când
originalul sar deţine de cealaltă parte,
de un al treilea, sau de o autoritate, ipoteză în care copia legalizată va putea fi
Ş 5.

Despre

Codul civil

RECOGNITIVE

ca să poată fi vorba de violarea art, 1188

e. civ. care, precum rezultă din cele expuse, nu se poate aplica în speţă întrucât
art. 727 pr. civ., priveşte numai inscrip„tiunile ipotecilor şi privilegiilor şi art, 722
al. | pr. civ., nu precizează că orice titlu
de transferare a unui nemişcător se va
transcrie în original, Prin urmare, odată
ce se constată că originalul actului de vânzare a intimatului se află într'un registru
lat de către bulgari la retragerea lor
din ţinutul ocupat şi odată ce recurentul
nu a izbutit să înlăture vyerosimilitatea
copiei legalizate de pe acel act, urmează
că pe baza acestei copii s'a putut opera şi
transcrierea vânzării, care deci este aparentă. (Cas. I, dec. 2951 din 25 Octomvrie
1925, Curier Jud. 31/1926).
3. Când originalul unui act există, fiind
„prezentat în instanță de partea față de

acte

care se cere scoaterea

cerere devine
cureşti, $. IV,

C. Apel

copiei, o asemenea

inadmisibilă. (C.
180 din 21 Iunie

16/1926),

Apel Bu1926, Bul.

recognitive 1)

„Art. 1189. — Actul de recunoaşterea unei datorii constatate
prin un fitlu precedent, nu face probă despre datorie și nu dispensă pe creditor de a prezenta titlul original decât în următoarele

cazuri:

„1. Când actul de recunoaștere cuprinde cauza şi obiectul datoriei, precum şi data titiului primordial, sau:
2. Când actul recognitiv, având o dată de treizeci ani, este
ajutat de posesiune și de unulsau mai multe acte de recunoaștere
conforme cu dânsul.
Actul recognitiv, în cele două cazuri menționate, nu poate
avea nici un efect despre ceea ce cuprinde mai mult decât titlul
primordial, sau despre ceea ce nu este în asemănare cu acest titlu.
(Civ.

Fr.

628,

1337).

1188,

1197,

1846.

1865

$

3,

1893;

C.

com.

Tezi. fr. Art. 1337. — Les aetes r6cognitifs ne dispensent
representation du titre pri nordial, ă moins que sa teneur
n'y soit
relatee.
1) Adică:

acte de

recunoaştere

a unei

datorii.
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46;

Civ.

point de la,
specialement

Codul

civil

DESPRE

ACTE

RECOGNITIVE

Art. 1189

Ce quiils contiennent de plus que le titre primordial, ou-ce qui sy trouve
de different, n'a aucun eftet.
Nâanmoins, sil y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de
pourrait &tre
la possession, et dont Lune eiât trente ans de date, le crâaneier
dispenst de reprâsenter le titre primordial.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Act autentic 3,
Act recognitiv 1 urm.
Act sub semnătură privată 3.
Apreciere 11, 45,
Capacitate 2.

Cauză 9.
Cod

civil francez

î.

Marturi 7, 17,
Novaţiune 14.
| Obiect 9.
Obligaţie preexistentă. 1,
4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16.
Pierdere 3.
Posesiune 10.
Prescripţie 5, 6.

Prezumpţiuni 7, 17.

Comercială materie 17.

Dată 9.
Definiţie 2.
Deosebire 6,
Dovadă 7—10, 17.
Drepturi personale 16.
Drepturi reale 16.
Efecte 5, 8.
Inceput de dovadă scrisă 7,
Infăţişare 4, 7.

Probă 7—10, 17.
Redactare 1.
Servitute 16.
Sustragere 3.
Termen de 30 ani 10.
Testament 12.
Titlu primitiv, a se vedea
„Obligaţie
cuvintele:
preexistentă“.

“Doctrină,
1. Textul art. 1189 c. civ. rom. este redactat alfel decât textul art. 1537 c. civ.
fr. corespunzător însă sensul este acelaşi.
(Alexandresco, VII, p. 234, noța 4).
2, Actul recognitiv este acel act prin
care o persoană, care are capacitatea să
recunoaşte
sale,
drepturile
de
dispue
fală de altă persoană 'o obligatie preexistentă care se mai numeşte şi titlu primitiv sau primordial. (Pothier, Obligations,
II, No. 777; Demolombe, XXIX, No. 719;
Larombiere, Obligations, Art. 1337, No,
24; Alexandresco, VII, p. 255).
3. Nu
numai un act
sub semnătură
poate

fi recunoscut,

ci se poate

recunoaşte

şi un act autentic pierdut sau sustras, prin-

tr'un act sub semnătură

privată şi invers,

(Alexandresco, VII, p. 235).
4, Actul recognitiv, nu dovedeşte,
în
principiu, datoria şi nu scuteşte pe credi-

tor

de obligaţia

gina],

decât

de

dacă

a înfătişa

actul

titlul

recognitiv

ori-

înde-

plineşte condițiunile prevăzute de art.
1537 c. civ, în. (1189 ce. civ. rom,). (Alexandresco,

VII, p. 235),

5. Actul recognitiv are
irerupă

cursul

de efect să în-

prescripției.

(Pothier,

bligations, Il, No. 777: Demolombe,

O-

XXLX,

No. 702: Mourlon, Ii, No. 1588; Marcadă,
Art. 1537, No. 6; Alexandresco, VII, p.
2535),
6. Există deosebire între actele recognitive şi actele întrerupătoare de prescripție,
deparece
actele recognitive trebuese acceptate pentru a produce efect
pe când actele intrerupătoare de preseripție sunt
acte
unilaterale. (Demolombe,
XXIX, No. 720: Larombiăre, Obligations,

A

1557,

No.

25;

Alexandresco,

VII, p.

7. Când ereditorul produce un act recognitiv, tribunalul îl poate obliga să pro-

ducă şi actul original, iar dacă acest titlu
nu mai există, creditorul nu are nicio dovadă scrisă, însă în acest caz actul recognitiv formează un început de dovadă scrisă
care poate fi complectat prin marturi sau
prezumpțiuni grave şi concordante. (Demolombe, XXIX, No. 707: Larombiere, Obligations, Art, 1557, No.:18; Aubry et
Rau, ed. 4-a. VIII, $ 760 bis, p. 288; Lauseat, XIX, No. 59%; Alexandresco, VII, p.
20),

alineatului
dispoziţiunilor
8. Potrivit
al art. 1189, actul recognitiv nu
ultim
poate avea niciun efect despre ceea ce cuprinde mai mult decât titlul primordial
sau despre ceea ce se deosebeşte în plus
de acest fitlu, deoarece are de scop să
menţie starea de lucruri anterioară şi deci
nu trebue să schimbe drepturile şi oblisaţiunile preexistente, (Alexandresco, VII.
p. 957).
9. Actul recognitiv al unei datorii constatate printr'un titlu precedent face dovadă despre datorie şi dispensează pe
creditor de a produce titlul primordial
în două cazuri.. Primul caz este atunci,
. când actul recognitiv cuprinde cauza şi
obiectul datoriei, precum şi data titlului
primordial. (Alexandresco, VII, p. 257).
10. Al doilea caz, când actul recognitiv face dovadă despre datorie este când
el având o dată de treizeci ani. este ajutat de posesiune şi de unul sau mai multe
acte recognitive conforme cu dânsul. (Alexandresco, VII, p. 257).
1]. 'Tribunalele vor fi obligate când vor
admite ca act de recunoaştere un înscris,
să stabilească că acest înscris îndeplineşte
cir.
conditiunile prevăzute de art. 1189 c.
rom. (Alexandresco, VII, p. 238).
12. Pentru ca recunoaşterea unui tese
stament să fie valabilă, trebueşte ca să
a
stabilească că originalul testamentului
prevăile
formalităț
toate
cu:
investit
fost
(Azute de lege pentru valabilitatea lui.

lexandreco, VII, p. 258). .
13. Actul de recunoaştere

nu

are

va-

pentru tot
loare fată de actul primordial
valoare
ce cuprinde mai mult însă are
(Marpentru ceea ce cuprinde mai puţin.
VII,
cad6, Art. 1537, No, 5: Alexândresco,

p. 258, 259).

5

€. CIV. fr,
14. Dispozitiunile art. 1537
nea
(1189 c, civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiuzise,
numai la actele recognitive propriu situaiar nu şi la alte acte care modifică o novaţia anterioară, făcând de exemplu

un
bune şi când acest act ulterior este totMar1590;
act primordial. (Wourlon, II. No.
esco.
Alexandr
5;
No.
1557,
Art.
caae,

p. 239).
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VII,

Art.

1190

DESPRE

ACTELE

15. Lribunalele vor aprecia în mod suverun, dacă un act are sau nu caraclerul
de aci de recunoaştere.
(Alexandresco,
VII, p. 239).
16. Dispozitiunile art, 1337 c, civ. fr.
(1189 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
numai la drepturi personale iar nu şi la
drepturile reale, cum ar îi serviiuţile de
care vorbeşte art, 695 c. civ. fr. (628 c.civ.
rom.), la care actul recognitiv poate să înlocuiască fără nicio condiţie, actul constitutiv. (Demolombe, XII, No. 757; Mar-

cad€. Art. 1357, No. 6: Demanite et Colmet

de

Santerre,

II, No.

550

bis,

II; Aubry

et

$ 6. Despre

Codul

civil

Laurent,

VIII,

CONFIRMATIVE

Rau,

VIII,

$ 760 bis, p. 287;

No.

152

bis:

270;

Baudry

Huc,

IV,

No.

428;

et Chauveau.

1095; Alexandresco,

VIII,

Des

No.

VII, p. 239, 240; Con-

tra: Bonnier. Trait€ des preuves,
Mourlon, I, No. 1822).
-

No.

biens,

17. Dispozitiunile

art.

1537

No. 731;
,

ce. civ.

îr.

(i189 ce. civ. rom,.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în materie comercială, unde se admite fără nicio restricție dovada cu mar- tori şi prezumpțiunile. (Larombigre. Obligations, Art, 1557, No. 22; Bonnier, Traii€
des preuves, No. 790; Huc, VIII, No. 271;
Alexandresco, VII, p. 240).

actele confirmative,

Art. 1190.
— Actul de contirmaţiunea sau ratificațiunea unei
obligaţiuni, în contra cărei legea admite acțiunea în nulitate, nu
este valabil decât atunci când cuprinde obiectul, cauza şi natura
obligațiunii şi când face menţiune de motivul acţiunii în nulitate,
precum 'şi despre intențiunea de a repara viţiul pe care se întemeia acea acţiune 1). (Civ. 791, 952, 953, 959 urm., 966, 974urm.,
1163, 1167, 1168,
civ. 515; Civ. Fr.

1248, 1295,
1338 $1).

1546,

1653,

1681,

1843,

1900; Pr.

Tezt. fr. Art. 1338 $ 1. — L'acte de confirmation ou ratifieation d'une
obligation contre laquelle la loi admet action en nullit6 ou en rescision, n'est
valable que lorsquon y trouve la substance de cette obligation, la mention du
motif de laction en rescision, et lintention de r6parer le vice sur lequel cette
action est fondâe.

Bibliografie (continuare).
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JAc. N., Despre

INDEX

ALFABETIC

(a

Capacitate 10, 11, 17,

Condiţiuni 35—50,

1 urm.
condiţională

Confirmare expresă 29, 35,
37—45,

Confirmare parţială 51,
Consimţimânt 16, 17, 23,
3

Definiţie 1, 2, 3, 37,
5-9,

1) Art,

francez

Dovadă

29, 36, 43, 41, 48,

Dublu exemplar 33, 34,
Exemple 39, 4V,
Formalităţi 24, 22.
Formulă sacramentală 38,
Fraudă

ţiei“ şi 10, 40.
Obligaţie naturală
Preţeţ 40, 40,

urm.;

Incapacitate 10, î1, 17.
Inceput de dovadă scrisă
, 48.
Inexistenţă 15, 16, 23, 25,
Intenţiune 35, 45, 51
Leziune, a se vedea cu-

vântul: „Resciziune“.
Mandat 4, î4,
Menţiune 35, 37—44,

Neglijenţă 25,
Nuvaţiune 9.
Nulitate, a se vedea cuvântul: „Anulare:.
Obiect, a se vedea cuvin-

corespunzător
1338,

are

trei aliniate,

Renunţare
Resciziune

5—7, 10,22, 42.
î, 3, 17, 3%,

Semnătură
Substanţa

23, 24, 23,
obligaţiei

41—44, 47,

19, 20,

Probă 29, 36, 43, 44,48, 50.
Ratificare, a se vedea cuvântul:

37-—40.
Tranzacţie 6, 34.

„Confirmare“.

Recunoaştere 8.

Vânzare

35,

40.

_ Doctrină,

42,

Gestiune de afaceri 4.
Ignoranţă 25.

Cauză 10, 16, 18.
Clauză penală 49.
Comune 26.

Deosebire
Dol 12.

ipoteci, p. 244,

tele: „Substanţa obliga-

doctrină)

Act autentic 30, 31,
Act scris 27, 28, 29,
Act sub semnătură privată 30, 33, 34.
Act unilateral 32, 33.
Anulare
1-3, 9, 10, 13,
15—17, 21—26, 35, 41—
44, 47

Contirmare
Confirmare

testamente, p. 49; Despre

Notă sub Trib. lifov S. III, 1444 din 1924, Curier Jud. 27/1925.

1. Confirmarea
unei
obligaţiuni
este
ştergerea sau acoperirea viciilor unei o-

bligațiuni

preezxistenie,

inatacabilă

ziune

sau

pe

calea

nulitate.

pentru

a

actiunilor

(Demolombe,

o

în

face

resci-

XXIX,

No, 725: Larombiăre,
Obligations,
Art.
1338, No. i; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 557, p. 261; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4430, 4468: Laurent, XVIII, No. 559;

Alexandresco,
2.
din

Codul civil român. Celelalte două aliniate finale ale art. 1338
civil român. A se vedea şi nota de sub textul art. 1167.
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Art.
care

VII, p. 42).

1338 c. civ. fr. (1190 c, civ. rom.),
numai

cel

dintâi

francez sunt trecute în

formează

cuprinsul

textul

art. 1190

art. 1167 Codul
4

:

Codul

civil

Rau,
Râp,

numeşte actul confirmativ prin care se dă
putere unui act precedent care nu avea
o

avea

nu

sau

putere

putere

_Obligations, No. 1847; Laurent, XVIII, No.

606, 609, 610: Huc, VIII, No. 276; Alexandresco, VII, p. 52, 53).
|
1]. Astfel,
confirmarea
nu
poate
e-

mana

nunțarea la un drept, deoarece deşi prin
confirmare se renunţă la dreptul de a ataca actul viciat, totuşi, nu orice renunțare constitue o confirmare, întrucât se
poate renunţa la un drepi valabil. Renunțarea este specia, iar confirmarea este
genul. (Alexandresco, VII, p. 43).

a stipula

în profitul

său,

13. Confirmarea

trebu-

pe când

tranzacţia emană dela ambele părti şi presupune renunțarea reciprocă din
partea
ambelor părti la drepturi şi pretențiuni,
(Dalloz,
Râp.,
Obligations,
No.
4469;
Suppl., Obligations, No. 1826),

7. Cu

toate că între

confirmare

şi re-

nuniare există deosebire, totuşi deoarece
orice confirmare conţine virtual o renuntare, dispoziţiunile art. 1358
ce. civ, fr.
(1190 c. civ. rom.), se pot întinde şi la cazul de renuniare. (Dalloz, R€p.. Obliga-

tions,

No.

4469:

Suppl.,

Obligations,

No.

1828; Laurent, XVIII, No. 559).
8. Confirmarea se deosebeşte de recunaştere, deoarece
recunoaşterea
are de
elect să menţie obligaţia aşa cum este cu
viciile sale dacă are, pe când confirmarea
validează obligația dându-i puterea care
îi lipsea. (Demolombe, XXLX, No. 724; Larombiere, Obligaiions, Art. 1558, No. 3;
Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 1826;
Laurent, XVIII,
No.
561;
Alexandresco,

VII, p. 45).
9. Confirmata se deosebeşte de novaliune, deoarece novațiunea stinge o obligalie punând alta în locul ei, pe când confirmarea

lasă

să

subsiste

obligaţia,

înlă-

turând acțiunea în nulitate deschisă contra
ci. (Demolombe,
3235 —

Codul

civil

XXIX,
adnotat

No.
—

725:
VIII

Aubry

incapabilă,

deoa-

trebueşte

să

emane

dela persoana care are drepiul să introducă actiunea în nuliiate. (Larombiere,
Obiigations, Art. 15338, No. 18).

de oarecari fapte juridice,
asemănare. Astfel, ea diferă
deoarece confirmarea emană
parte, care renunţă la drepa ataca convențiunea fără

nimic

dela o persoană

rece aceasta ru poate dispune de drepturile sale. (Larombiere, Obligations, Art.
1538, No. 16; Dalloz, Rep.,
Obligations,
No. 4516; Alexandresco, VII, p. 52, 53).
12. De asemenea, un act atins de dol
sau fraudă, nu poate fi ratificat printun act atins de aceleaşi vicii. (Larombi&re, Obligations, Art, 1538, No. 16).

No. 560: Alexandresco, VII, p. 42, nota 5).
5. Confirmarea se deosebeşte de re-

ratificarea

VII

Alexandresco,

562;

No.

10. Actele de confirmare nu pot fi vapersoane
labile decât dacă emană dela
care pot contracta în mod valabil şi regulat, obligaţiile la care ele se aplică, sub
raportul capacităţii, obiectului şi cauzei,
deoarece ele implică în regulă generală
şi absolută o renuntare la acţiunea în nu. litate. (Toullier, VIII, No. 504, 515, 516; Demolombe, XXIX, No. 758: Larombiere, Obligations, Art. 1338, No. 15, 40; Demante
ei Colmet de Santerre, V, No. 309 bis, II;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, p. 265;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4516; Suppl,

4. Art, 1338 e. civ. fr. (1190 ce. civ. rom.),

sau

p. 261; Dalloz,
No. 1827; Lau-

p. 45).

îşi găseşte aplicarea numai la actele susceptibile de confirmarea propriu zisă. EI
nu se aplică ratificării, cum ar fi ratificării actelor făcute de un mandatar peste
limita puterilor sale sau de un gestionar
de afaceri. (Larombiere, Obligations, Art.
1538, No. 3; Mass€ et Verg6 sur Zachariae,
V, $ 755, nota 4, p. 52; Maread6, Art. 1538,
No. 5: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 537, p.
261, $ 415, nota 4, p. 651; Laurent, XVIII,

6. Confirmarea

mar

ed. 4-a, IV, $ 337,
Suppl., Obligations,

rent, XVIIL,

desăvârşită,

act de confirmare sau ratificare. (Dalloz,
R&p., Obligations, No, 4459, 4468).
3. In limbaiul riguros, se numeşte confirmare, aprobarea actelor la care o parie
a concurat fie personal, fie prin autorii
săi şi care erau susceptibile de anulare şi
de resciziune, iar ratificare se numeşte aprobarea actelor făcute de o persoană în
numele unui terţ. (Dalloz, Râp., Obligalions, No. 4468).
-

eşte deosebită
cari au cu ea
de tranzacție,
dela o singură
tul său de

Art. 1190

CONFIRMATIVE

ACTELE

DESPRE

et

14. Confirmarea

poate

fi făcută

prin

mandatar, însă mandatul trebueşte să fie .
special.
(Dalloz, Râp.,
Obligations, No.
4516; Alexandresco, VII, p. 53).
15, Pentru ca să poată avea loc confirmarea sau ratificarea, trebueşte să e-

xiste o obligaţie. Prin

urmare,

rerea dominantă nu e
rea dacă nu există o
gația este considerată
chii legii. (Demolombe,
rombi&re, Obligations,

Demante

de

et Colmet

după

pă-

posibilă confirmaobligatie sau oblică nu există în oXXIX, No. 730; LaArt, 1538, No. 8, 35;

309 bis, I: Marcad6, Art.
hry et Rau, ed. 4-a, LV, $
6, p. 262; Dalloz, R6p.,
4470; Suppl., Obligations,
rent, XVIII, No. 564 urm.,
No. 1296; Alexandresco,

V, No.

Santerre,

1558, No. î; Au337, texi şi nota
Obligations, No.
No. 1829; Lau572; Planiol, UI,
VII, p. 45, 44).

16. După altă părere, se poate acoperi

prin confirmare orice nulitate, chiar aceea
rezultând din lipsa de consimțimânt,, din
alipsa de cauză sâu din o cauză falsă,
fară de obligaliunile nule pentru, cauză
iatldroit,
de
Questions
ilieită. (Merlin,

Micii

gues,

$ 5, No. 3; Rolland de Villar17, 18;

Repertoire,

“'oullier,
No,

4470).

515;

VI. No.

Ratification,

180; VII, No.

Dalloz,

|

17. După prima
poziţiile art. 1358
rom.), nu-şi: găsesc
ciile intrinsece ale
gatiunile anulabile

289 —

Bâp.;

,

No.

561: VIII,

Obligations,

Da

No.

părere, rezultă că disc. civ. îr. (1190 c. civ.
aplicaţia decât la viconvențiunilor, la oblisau rescindabile, adică

bi

Art. 1190

_

DESPRE

ACTELE

la actele atinse de un viciu care dă loc la

acțiunea

în nulitate

care vorbeşte

sau

resciziune,

de

art. 1504 ce, civ. îr. (1900 ce.

civ. rom). Aceste nulităţi sunt cele care
rezultă: 1) din viciile de consimţimânt;
2) din incapacitate: 5) din leziune. (Dalloz, Râp.. Obligations, No. 4478, 4480; Alexandresco, VII, p. 45, 44).
,

18. Lot după

această părere,

nu pot fi

confirmate obligațiunile fără cauză
sau
bazate pe o cauză falsă, sau când nu au

- o cauză reală sau cauza este ilicită. (Demolombe, XXIX, No. 730; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 537, p. 262; Dalloz, R&p. OVligations, No. 4470; Suppl., Obligations,
No. 1829; Laurent, XVIII, No. 564 urm,
572; Huc, VIII, No.
276;
Alexandresco,
VII, p. 44).

19. O

obligaţie

confirmată.

Larombiere,

naturală

(Demolombe,

nu

XXIX,

Obligations,

Art.

poate
No,

fi

730;

1338, No.

6; Dalloz,
R6p., Obligations,
No. 4ă7i;
Suppl..
Obligations, No.
1850; Laâurent,
XVIII, No. 569: Alexandresco, VII, p. 4;
Contra: Toullier, VI, No. 591; Marcade,
Art.

1538,

No.

2).

20. Debitorul unei obligaţii
naturale
poate să-i dea forță de obligaţie civilă,
însă actul prin care face această transformare nu constitue o confirmare, ci un nou
contract care va avea efect dela data lui.
(Dalloz,
Rep...
Obligations,
No.
447;
Suppl., Obligations, No. 1830).
1. Contirmarea poate avea loc la actele anulabile nu numai pentru vicii intrinseei ci şi celor anulabile pentru vicii
de formă extrinseci. (Larombi&re, Obligations, Art. 1558, No. 10; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4494; Alexandresco,
VII,

p.

45,

44).

22. Când

o obligaţie

are un

dublu

vi-

ciu, de fond şi de formă, confirmarea privitoare la viciul de formă nu confirmă şi
obligaţia în ceea ce priveşte fondul, însă
când se confirmă obligaţia, se confirmă
“implicit şi viciul de formă, deoarece se
renunţă prin această confirmare la invocarea viciilor de formă. (Toullier, VIII,
No. 492; Larombitre;
Obligations, Ari.
1358, No. 11; Dalloz,
Rep.,
Obligations,
No. 4494),
:

23. Nulitatea

rezultând

din

lipsa

sem-

năturii uneia din părţi, după o părere, este
absolută şi lipsa semnăturii este considerată ca o lipsă de consimţimâni, care
nu poate fi confirmată, (Merlin, Râpertoire, Ratification, No. 9; Marcadă, Art,
1558,

No.

1).

24. După

pentru

ratificat,

lipsa

a doua

părere,

semnăturii

deoarece

poate

un

dispozițiile

act
fi

nul

valabil

art.

1538

c. civ, în, (1190 c, civ, rom,), îşi găsesc aplicația la orice fel de nulitate. (Toullier,
VIII, No. 518; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 4496).
-

25. După

a

treia

părere

dominantă,

când lipsa semnăturii provine din neglijenia, ignoranţa sau neputința de a semna, convențiunea care este independentă

Codul

CONEIRMATIVE

civil

de act nu e inexistentă şi poate fi ratificată, dacă însă lipsa semnăturii provine
din o adevărată
lipsă de consimiimânt,
convenţia nu poate fi confirmată,
deoarece
este inexistentă. (Demolombe, XXIX, No.
735; Larombiere, Obligations, Art,
1338,
No. 12, 13, 14; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 557, text şi nota 8, p. 262; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 4498; Suppl.. Obligations,
No. 1834: Laurent, XVIII, No. 578 urm.).
26. Nulităţile stabilite în favoarea Comunelor pot da loc la o confirmare din
partea lor. (Dalloz, Rp, Obligations, No.
4491; Suppl., Obligations, No. 1835; Laurent, XVIII, No. 604; Alexandresco, VII,
p. 52).
-

27. Confirmarea

nu

este

neapărat

ne-

cesară să se facă înscris, deoarece scrisul nu e o condiţie esențială a confirmării.
(Duranton,
XIII,
No. 276;
Demolombe,
XXIX, No. 764 bis; Larombiere, Obligations, Art. 1338, No. 28 urm.; Demanite et
Colmet de Santerre, V, No. 309 bis. III,
IV; Maread, Art. 1358, No. 4; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, nota 25, p. 268;
Dalloz,
_R6p..
Obligations,
No.
4504;
Suppl., Obligations,
No.
1835;
Laurent,
XVIII, No. 615, 619; Planiol, II, No. 129;
Alexandresco, VII p. 55).
29. Numai în cazul când se face un act
scris de confirmare, vor trebui să se îndeplinească condițiunile prevăzute de art.

1338 ce. civ. fr. (1190 ce. civ. rom).

h€p., Obligations,
sco, VII, p. 55),

No.

4504;

(Dalloz,

Alexandre-

29. Când nu s'a făcut un act scris, con-

firmarea, chiar expresă, va putea fi dovedită
conform
dreptului
comun
prin
toate mijloacele de probă autorizate de
leze. (Duranton. XIII, No. 276:
Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 309 bis, III,
: Marcadâ, Art, 1558, No, 4; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 397, nota 95, p. 268;
Dalloz, R6p.. Obligations, No, 4504: Suppl,,
Obligations, No. 1855: Laurent, XVIII, No.
615; Planiol, II, No. 1297; Alexandresco,
VII,

p.

55).

30. Actul de confirmare poate fi auten-

tie sau sub
semnătură
privată.
(Demolombe, XXIX, No. 767: Aubry et Rau, ed.

4-a, IV, $ 357, p. 267: Dalloz, Râp., Obligations,

No.

E laniol,
p.

II,

4512;

No.

Suppl,

1297;

Obligations,

Alexandresco,

.

31. Dacă

însă este vorba

1845;

VII.

de confirma-

tea unui aci pentru care autenticitatea
este indispensabilă, actul de ratificare va
trebui să fie de asemenea, făcut în formă
autentică. (Demolombe, XXIX,
No.
767;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 537, p.
267;
Dalloz,
Rep,
Obligations,
No.
4512;
Suppl., Obligations, No. 1845).

32. Prezenta părţii cu caze a fost înche-

iat actul nul, nu este necesară, pentru valabilitatea confirmării, deoarece actul de
confirmare este un act unilateral care nu
trebueşie _ acceptat de
cealaltă
parte,
(Merlin, Questions de droit, Mineur, $ 3;
Testament, $ 18, No. 1; Demolombe, XXIX,

— 290 —

Codul
No.

civil
768;

DESPRE

Larombiere,

ACTELE

Obligations,

1538, No. 47; Demante

Art,

poate fi atacată cu acţiunea în resciziune
pentru mai multe cauze, dacă se face mențiune în actul de confirmare, numai de una
din cauze, obligaţia poate fi atacată cu
acţiunea
în resciziune
pentru
celelalte
cauze nemenţionate. (Duranton, XIII, No.
243; Demolombe, XXIX, No. 764; Larombiere, Obligations, Art. 1538, No. 53; De:
manie ei Colmet de Santerre, V, No. 509
bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 537.

et Colmet de San-

terre, V, No. 509 bis, |; Aubry

et Rau,

ed.

4-a, IV, $ 537, p. 269; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4515; Suppl., Obligations, No,
1846: Laurent, XVIII, No. 565; Huc, VIII,
No, 275; Alexandresco, VII, p. 42, 45).
33. Actul de confirmare sub semnătură

privată nu trebueşte făcut în dublu exemplar, deoarece, este un act unilateral,

(De-

molombe, XXIX, No. 768; Dalloz, R&p., O-

blizations,

No,

4512:

Laurent,

XVIII,

Art. 1190

CONFIRMATIVE

p 269; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4506;
uppl- Obligaiions, No.
1838; Laurent,

No.

565, 648; Huc, VIII, No. 275; Alexandresco,
VII, p. 43).
34. Când însă actul confirmativ con-

X

II

No.

53, 56).

615;

Alexandresco,

VII,

p.

42. In cazul când obligaţia este atinsă
de mai multe vicii, iar în actul de confir-

stitue o tranzactie şi atrage o obligaţie din
cealaltă parte, va fi necesară formalitatea dublului exemplar. (Laurent,
XVIII,
No. 638: Alexandresco, VII, p. 45, nota 1).

mare

nu

se

face

menţiune

dintre ele, în mod riguros,

nici

de

unul

trebueşie să se

„85. Pentru valabilitatea actului de con.

decidă că partea nu a renunţat la niciunul din ele. (Demolombe, XXIX, No. 764,

1) substanța obligaţiei; 2) menţiune de mo-

No. 18309).
43. In acest caz însă, cealaltă parte va
putea dovedi prin mijloace luate în afară

firmare expresă, art. 1558 e. civ. fr. (1190
Cc. civ. rom.), prevede irei condițiuni pe
care trebueşte să le cuprindă şi anume:

764 bis; Dalloz,

tivul de nulitate sau de resciziune: 3) intențiunea de a repara viciul pe care este
fondată acţiunea în nulitate sau resciziune.
(Dalloz, R&p., Obligations, No. 4505; Suppl.,
Obligations, No. 1835, 1837; Planiol, II, No.
1297; Alexandresco, VII, p. 56, 57).
36. Condiţiunile prevăzute de ari. 1338
e, civ. fr. (1190 e. civ. rom.), nu sunt cerute
decât pentru proba confirmaţiei. (Planiol
»

de act, că partea prin actul de confirmare

II,

No.

1297).

37. Prima

condiţiune

pentru

.

valabilita-

tea actului de confirmaţie expresă, este
menţiunea substanţei actului ce trebueşte
confirmat. Prin substanţă se înţelege ceea
ce este esenţial pentru existența actului
de confirmat. (Dalloz, R€p., Obligations,

No. 4505; Alexandresco,

VII, p. 56).

38. Pentru menţiunea substanţei actului
de, confirmat, nu trebueşte să se întrebuinţeze o formulă sacramentală. (Demolombe, XXIX, No. 763; Larombiăre, Obligations, Art. 1358, No. 28; Demante et Col-

met de Santerre, V, No. 309 bis, III; Dal-

loz, Rep., Suppl., Obligations, No. 1836;
Laurent, XVIII, No.
614;
Alexandresco,
VII, p. 56).:
39. Astfel, se menţionează suficient actul de confirmat, când se arată numele ce
s'a dat actului şi se adaugă clauzele principale, fiind deajuns dacă din aceste indicaţiuni se identifică, fără îndoială, obligaţia de confirmat.
(Dalloz, R€p., Obliga-

tions, No. 4505; Suppl., Obligations,
No.
1836; Huc, VIII, No. 272; Alexandresco,
VII, p. 56, nota 1). 40. De asemenea, dacă este vorba de
confirmarea unui act de vindere-cumpărare, trebueşte să se facă menţiune de lucrul vândut, fără posibilitate de îndoială
şi de prețul vânzării.
gations, No. 4505).

(Dalloz,

Rep.

Obli|

41. A doua condițiune pentru valabilitatea actului de confirmare expresă este
menţiunea motivului acţiunii
sau resciziune. În cazul când

în nulitate
o obligaţie

—

a _ voit

să

(Dalloz,

Râp.,

facă

Râp.,

să

Suppl., Obligations,

dispară

Suppl.,

toate

viciile.

Obligations,

No.

1859).

44. În acest caz, de asemenea, actul de
confirmare, va putea servi ca un început
de dovadă scrisă. (Dalloz, Râp., Obliga-

tions,

No.

4509;

Suppl,

Obligations,

No.

1839).

45. A treia condiţiune pentru valabilitatea actului de confirmare expresă este ca

el să cuprindă intenţiunea de a repara viciul pe care este fondată acţiunea în nulitate sau resciziune. Intenţiunea
nu este

supusă

ajuns

unei

dacă

formule

speciale,

din termenii

fiind

actului

de-

rezultă în

mod neîndoios intenţia de a confirma. (Larombiere,

Obligations,

Art.

1338,

No.

29;

Dalloz, Râp., Obligations, No. 4507; Supl
Obligations, No. 1841; Laurent, XVIII,
617; Alexandresco, VII, p. 53, 56).

No.

46, Cele trei condițiuni prevăzute de art.

1358 c. civ. fr. (4190 c. civ.:rom.), trebuesc,
în principiu, să rezulte din însăşi actul de
confirmaţie,. aşa încât actul nu este va-

labil dacă

tiuni.

Suppl.,
sco,

lipseşte

una

(Dalloz, Râp.,

Obligations,

No.

VII, p. 56, 52).

47. Dacă

din aceste

Obligations,

debitorul

condi-

No. 4509;

1843;

Alexandre-

prevede

în act nu-

mai declaraţia că confirmă actul făcut în
ziua cutare, actul de confirmare este nul,

iar tribunalul trebueşte să arate dacă actul
cuprinde cele trei condițiuni, nefiind de
ajuns să se mărgincască să constate că debitorul a confirmat actul atins de nulitate
sau resciziune. (Dalloz, Râp., Suppl: Obli-

gations, No. 1843; Laurent, XVIII, No. 618;
Alexandresco,

VII,

p. 56, 52).

48. Actul de confirmare

poate

servi ca

un început de dovadă scrisă, când deşi în
el nu se constată cele trei condițiuni cerute
de art. 1338 c. civ. fr. (1190 c. civ. rom.),
totuşi ele există în realitate. (Demolombe,

XXIX,

291—

No.

764

bis;

Larombiere,

Obliga-

Art. 1190

DESPRE

ACTELE

tions, Art. 1558, No. 54, 32; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 509 bis, IV;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 337, texi
şi nota 25, p. 268; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4509; Suppl., Obligations, No. 1844;
Laurent, SV
No. 619; Alexandresco, VII,
„

57).

,

49. Actul de confirmare, chiar dacă nu
“ar îndeplini condiţiunile prevăzute de art.
1358 ce. civ. fr. (1190 e. civ. rom.), îşi va
produce efeciul său, dacă i sa adăugat 0
clauză penală. (Rolland de Villargues, R6pertoire, Ratification, No. 56;
Duranton,
XIII, No. 268; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4510; Alexandresco, VII, p. 57).
50. In cazul când actul de confirmare
nu cuprinde dovada complectă a condițiu-

nilor prevăzute de art. 1538 ce. civ. fr. (1190

c. civ. rom.), creditorul va fi obligat să dovedească îndeplinirea
acestor condi iuni.
(Demolombe, XXIX, No. 766: Dalloz,
Rep.
Suppl., Obligations, No. 1844).
_

51. Cu

toate

că

în principiu,

confir-

marea trebueşte să se aplice la întregul
act confirmat totuşi din termenii actului
se poate deduce că intenţiunea autorului
a fost să confirme numai unele din clauzele actului atins de nulitate sau resciziune. (Larombitre, Obligations, Art. 1338,

No. 54; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 337,
„269;

Dalloz, Rep..

Obligations,

No.

4514;

Alexandresco,

VII,

Paureat, XVIII, No. 656; Alexandresco, VII,
. 69),
P 39) Confirmarea poate fi condiţională.
(Dalloz, R€p., Obligations, No. 4515; Laurent, XVIII,
„ 02).

P 53
cu

No.

656;

A se vedea: art. 1167 din codul civil

notele

respective.

.

Jurisprudenţă,
(Continuare

1. Primirea
facerea

dela

de

1924

până

către femeie,

la 1927).

după

des-

căsătoriei, a preţului vânzării

efec-

tuată fără de :îndeplinirea condițiunii reîntrebuinţării, constitue o ratificare a vânzării şi o renunțare la acţiunea în anulare.
(Trib.
Ilfov, III, 1444/1924, Curier
Judiciar 27/1925).
2. a) Moştenitorul care avea dreptul a
cere anularea ordonanţei prin care sa adjudecat averea succesorală şi anume
pentru
motivul că sa dat în timpul când
dânsul
era mobilizat, poate ratifica această vânzare. Ratificarea instanţei de fond o
oate

deduce

din

împrejurarea

că dânsul

sa

prezentat la tabloul de distribuirea preţului
vânzării;
b) Dacă unul din comoştenitori nu a fost
valabil citat cu ocaziunea vânzării -averii
succesorale, numai dânsul, iar nu şi ceilalţi
moştenitori, cari au fost legal citați şi au

participat şi la distribuirea preţului vânzării, poate ataca, pe acest motiv, ordonanța de adjudecare, 'Intr'adevăr acești

din urmă
moştenitori şi-au înstrăinat în
mod valabil averea lor succesorală,
iar

CONFIRMATIVE

starea

de

indiviziune

persistă

Codul

civil

numai

între

moştenitorul citat nevalabil la vânzare şi
adjudecatar. (Cas, I, 1272 din 1924, Curier Jud, 25/1925,
Rom. 18/1924).

3. Nulitatea

Dreptul

22/1926,

rezultând

din

!

Jurispr.

lipsa de au-

torizare a soțului, potrivit art. 207 şi 925
cod civil, este relativă, şi ca atare poate
fi acoperită printr'o confirmare fie expresă,
fie tacită.
!
In speţă, confirmarea
tacită rezultând

din

faptul

conlocuirii

acestuia

cu

pârîta

tot timpul locaţiunii, în imobilul închiriat,
pe baza contractului nul, confirmarea făcută în timpul căsătoriei şi înainte ca ea
să se fi. prevalat de nulitate, a avut de

efect,

ca

orice

făcut

în mod

confirmare,

validarea

con-

tractului nul.
Această confirmare poate fi făcută în
mod valabil şi fără concursul femeiei, pentrucă contractul încheiat de femeie, lipsinu-i numai consimţimântul soţului, ar fi
neraţional ca bărbatul, atâta timp cât sotia nu s'a prevalat de nulitate, să nu poată
acoperi
prin
confirmrea
sa, nulitatea
care: nu e fondată decât tocmai pe lipsa
consimțimântului său,
Deci, contracul de închiriere, iniţial nul
— din cauza lipsei de autorizare a pârîtei —
a, devenit valabil prin confirmarea lui ulterioară de către soţul care trebuia să-i dea
autorizarea, deci excepţiunea de incompetență este neîntemeiată. (Trib. Ilfov, S. ÎN,
e. cor., Jurnal 25767 din 19 Decemvrie 1924,
Curier Judiciar 8/1925).
4. Epitropiile bisericeşti
sau
consiliile
economice, ca să poată sta în justiţie şi
intenta acţiuni, au nevoie de autorizarea
Casei Bisericii. Dacă această autorizare a
lipsit la prima instanță şi este adusă în
apel, chiar posterior introducerii apelului,
confirmă, cu' efect retroactiv, actul Judiciar
52

lanuarie

„ Un

decât

necomplect.

1925,

Pand.

(Cas.

Săpi.

[, 151 din

21/1925).

aci de confirmare nu este valabil

atunci

şi natura

când

cuprinde

obiectul, cauza

obligaţiei şi când face menţiune

de motivul acţiunii în nulitate, precum şi
despre intenţiunea de a repara viţiul pe
care se întemeia această acţiune.
(Irib.
Dolj, $. INI, 224 din 9 Iulie 1995, Justiţia
Olteniei 17—18/1925; C. Apel Craiova, S$.

II,

271 din

Olteniei

25

Septemvrie

1—2/1926).

6. Potrivit

1925,

Justiţia

art.

1190

:

dispoziţiunilor

şi

1167 codul civil, orice obligaţiune în contra
căreia legea admite acţiunea în anulare,
poate fi confirmată sau ratificată fie în

mod expres, fie tacit; însă pentru ca această ratificare să aibă loc, trebue 'să se
constate că obligaţiaa fost execuiată de
bună voie
era creată

de

care

intenţia

viciu.

de către cel în favoarea căruia
nulitatea, în cunoştinţa viciului

acea

obligaţie

confirmătorului

era

de

atinsă

a

repara

şi

cu

acel

(Trib. Ilfov, $. IV, c. e., 1123 din 21

Sepiemvrie

1925,

Dreptul

33/1925).

„7, Pentru validitatea actului care confirmă o obligatiune în contra căreia legea

Codul

civil

DESPRE

în cunoştinţa viciului care supune obligațiunea acţiunii în nulitate şi cu intenţia
de a repara acel viciu. (Trib. Ilfov, S$. |,

admite acţiunea în nulitate, nu se cere
nicio formă solemnă, nici cuvinte sacramentale, nici participarea părţii în favoarea
căreia a fost făcută ratificarea, singurele
condițiuni fiind, potrivit ari. 1190 din codul
civil, numai ca actul să cuprindă obiectul
şi cauza obligaţiunii confirmate şi să fie
făcut cu arătarea că confirmarea se dă
Secţiunea

sau

1925, Drep-

civ. cor., 1069 din 7 Octomvrie

tul 59/1925).

9. A se vedea: art. 199 nota f; art. 1167
cu notele sespective; art. 1306, nota 2.

Il. —

Despre

prin

Ş 1. — Despre cazul când dovada

Art. 1191.— Dovada

Art, 1191

MARTORI

martori.

martori nu este primită 1).

de o sumă

oarecare

un lucru

despre

de o valoare mai mare de una sută cinci-zeci lei 2), chiar pentru

depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin un act autentic
|
sau prin un act sub semnătură privată.
martori, în contra
prin
dovadă
o
Nu se va primi niciodată
ce sar pretinde
ceea
sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre
că s'ar îi zis înaintea, la timpul, sau în urma coniecţiunii actului,
cu toate că ar fi cestiune de o sumă sau o valoare mai mică de
una sută cinci-zeci lei 2). (Civ. 33, 960, 966, 1170, 1173, 1176, 1192—
1196,

1197

185;C. com. 46,

55,

1597,

1533,

1203, 1416,

urm.,

88, 478;

Text. fn. Art. 1341. — IL doit Gtre

1621,

1698;

1686,

Pr. civ.

1341).

Fr.

Civ.

pass

acte

notaires

devant

sous

ou

signature privâe, de toutes choses excâdant la somme ou valeur de cent cinquante
franes, mâme pour d&pâts volontaires; et il n'est regu aucune preuve par temoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allegu6 avoir 6t€ dit
avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il sagisse dune somme ou valeur
moindre de cent cinquante francs;
Le tout sans prejudice de ce qui est preserit dans les lois relatives au com-

merce.

Bibliografie

(continuare).

ALEXANDRESCO D., Observaţie sub Trib. Tarascon (Bouches
Rom.
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Jur.

III €. c., 1466 -din

51

Oct.

1925,

Jur.

bilitate“, p. 192 urm.; Notă sub Judec. Ocol Tg.
Gen.

1925, No.

1936: Notă sub Trib. Ilfov S$.
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Srmroxesou GEORGE, Observaţie sub Cas. I, 1757 din 3 Martie 1926, Pand. Rom. 1926, III, 150;

ToxeAY, N. Că „Se poate dovedi cu marturi

existența

unei

asociații

în participaţie“, Curier

,

ud, 30/1925;

VERMEULEN EH, JEAN, Observaţie sub C. Apel Liăge, 6 Mai 1924, Pand. Rom.
1) Acest paragraf nu are nicio rațiune

de a

fi, întrucât această secțiune nu este subdivizată în paragrafe.

De altfel nic: în Codul Napoleon nu există,
în timpul
2, 3) Aceşti lei, sunt „lei vechi*, conform sistemului monetar în vigoare
civil. Transformaţi în „Zei nou“, suma de 150 lei vechi ne dă 55 Jei noui şi 55 bani,

—

1925, Il, 140.

293—

i
promulgării

Codului

.

Art, 1191

DESPRE
INDEX ALFABETIC
"(la doctrină)

Act autentic 70, 79.
Act scris 6, 8, 53, 54, 55.
Act sub semnătură
piivată 70.
Acţiune 40, 43, 46, 47.
Anulare 70.
Apreciere suverană 5, 41,

Indirect 12.
Invocare 19.
lascriere în fals 70.
Intenţiune 65,
Interogator 9, 10.
Interpretare 72, 73, 74,
Intindere 19.
Intrerupere 29, 37.

42, 51.

Bani HM.
Chitanţe

36.

Comercială materie
53.
Condiţiune 68.
Contirmare

49—

Construcţie 26,
Contra

actului

Contrazicere
Convenţiuni
41, 46, 47.

65.
14, 16, 28, 32,

Culpă 28.
Cultura pământului 26,
Dată 69, 70, 71.

4.

Posesiune 26, 30, 31.
Prescripţie 29, 37,
Probă î urm.
Proprietate 39.
Ratificare 17, 19, 38,
Recunoaştere 18, 19,29, 38,
Registre casnice 61, 62, Remitere
de datorie 36,

77, 78,

Rentă 37.
Renunţare 56, 57, 58,
Restrângere 19.

-

27

Terţi 13, 71, 79.

Grindină 25.
Imobil 26, 44,

văzut

sau

iestimonială este aceea care
declaraţiile personelor care au

auzit

faptele

ce

urmează

a fi

stabilite. (Alexandresco, VII, p. 241).
2. Mijloacele de dovedire a obligaţiilor
se regulează după legile ţării în care s'a încheiat contractele, aşa încât dacă o convenţiune a fost încheiată într'o ţară în
care ea se poate dovedi cu martori, dovada
aceasta se va putea face în România, deoarece, pe lângă că în specie este vorba
de o chestiune de formă, dar încă părţile
sunt presupuse că nu au făcut act scris
din cauză că au avut în vedere legea țării
în care au contractat. (Bonnier, Trait€ des
preuves, No. 953; Huc, [, No. 174; Mass,

Droit commercial, II, No. 770; Alexan.dresco, VII, p. 241, 249).
3. Mijloacele 'de dovadă sunt guvernate
de legea care era în vigoare în momentul
încheierii contractului, (Demolombe, I, No.

54;

Bonnier,

Mourlon,

Trait6

I, No.

71;

des

preuves,

Aubry

924;

ele aparţinând

(Bonnier,

Laurent,

Trait€

venţiunile existând
tatea actelor
Art. 1341, No.

No.

4657;

Î, No. 231;

des

independent

A-

de validi-

care le constată.. (Marcade,
2; Dalloz, Râp., Obligations,

Suppl.,

Obligations,

No.

1897;

Alexandresco, VII, p. 249).
,
7. Din dispoziţiunile art. 1341 ce. ciîv. fr.
(1191 e. civ. rom.), rezultă numai că nu se
poate admite dovada cu martori pentru o
valoare mai mare de 150 lei (vechi, adică
55 lei, 55 bani). (Dalloz, Râp., Obligations,

4636;

Suppl.,

VII,

Obligations,

No.

p. 248, 249,

252).

„chiar

pentru

depozit

1897;

vo-

lunta“ întrebuințate în art. 1341 e. civ.
fr. (1191 e. civ. rom.), nu era nevoie să se
mai adauge, deoarece, potrivit dispoziţiunilor art. 1925 c. civ. fr. (1597 c. civ. rom.),
acest contract nu se poate face decât prin
act scris. Această expresiune este reproducerea ordonanţei franceze din 1667. (Demolombe, XXX, No. 21; Mourlon, II, No.
1600; Alexandresco, VII, p. 247, nota 2).

9. Depozitul

voluntar

poate

fi

dovedit

prin mărturisire şi jurământ şi chiar prin
mariori când există un începui de dovadă
scrisă. (Duranton, XVIII, No. 29; Troplong,

Doctrină,
1, Proba
rezultă din

No.

8. Cuvintele:

Testament 17, 19, 53.
Transmitere 19, 55.
Trăsnet 25,
Tribunal civil 50.
Tribunal comercial 50,
Valoare 40—48.
Valoare nedeterminată 45
Violenţă 63.

Imposibilitate 13, 22.
Imprumut 66, 67,
Inceput de dovadă scrisă
9, 60.

legiuitor,

public.

Alexandresco,

Străinătate 2.
Termen 68.

Formare 19, 46, 47, 48,
Forţă niajoră 25,
Gestiune de afaceri 2%.

de

domeniului

No.

Retroactivitate 3.
Rezoluţiune 19, 35.
Servitute 29.
Stingere 19.

Fapte materiale 20—27.
Fapte mixte sau complexe

fi schimbate

lexandresco, VII, p. 245).
5. Tribunalele apreciază în mod suveran,
dacă declaraţiile martorilor sunt sau nu
sincere. (Alexandresco, VII, p. 244).
6. Din dispoziţiunile ari. 1541 c. civ. fr.
(1191 ce. civ. rom.), nu rezultă că pentru
validitatea unei convenţiuni este necesară
existenţa unui înscris, deoarece convenţiunea care este încheiată
fără
înscris
nu
este lipsită de orice valoare legală, con-

77, 18,

32, 89, 69.

I, $ 30, p. 78; Laurent, I, No. 250; Huc,
I, No. 82; Alexandresco, VII, p. 244).
„
4, Formele
pentru
admiterea
dovezii
în justiţie, vor fi guvernate de legea nouă
când se face administrarea, deoarece formele constituesc legi de procedură care pot

Ipotecă 55,
Jurământ 9, 10.
Legi: de procedură

49, 59, 67—69, 77—79.
Piată 17, 34, 37, 38, 62, 68,

Daune-interese 28.
Definiţie 1, 15, 21.
Depozit voluntar 8, 9, 48.
Derogări
75, 76.
Dobânzi 67.
Dol 63.
Donaţiune 33.
Dovadă 1 urm.
Drept
internaţional
privat 2.
Eroare 63, 64.
Excepţiuni 33-36.
Executare 26.
Exemple 25, 26.
Expertiză 42, 43.
Fals 70.
Fapte juridice 14—19, 27,

civil

preuves,

Loterie 48.
Lucruri mobile 41,
Marturi 1 urm,
Mărturisire 9, 10.
Modificare 19, 75, 76.
Nulitate 70.
Ordine publică 57, 58,
Peste
cuprinsul
actului

49, 59, 65,

66, 69, 77, 78, 79.

Codul

Inundaţie 25.

Loc 68, 69.
Locaţiune 29, 31,

17, 19, 38.

MARTORI

et Rau,

No.

925;

ed. 4-a,

Dâpât, No. 48; Laurent, XXVII, No. 89;
Huc, XI, No. 253: Baudry et Wahl, Depât,

No.

1064;

Guillouard,

Pont,

Petiis

Depât,

No.

contrats,

40;

TI, No.

40;

Alexandresco,

VII, p. 247, nota 5.
10. Pentru dovedirea unui lucru de o
sumă sau valoare mai mare de 150 lei,
sunt admisibile, exceptând proba cu martori, toate celelalte mijloace de probă, cum
sunt interogatorul şi jurământul.
(Demo-

lombe, XXX,
de Santerre,
R€p., Suppl.,

rent,

XIX,

No.

No. 12; Demante et Colmet
V, No. 525 bis, V; Dalloz,
Obligations, No. 1897; Lau402).

11]. Dispoziţiunile

art.

1541

ce.

civ.

fe.

(1191 €. civ. rom.), constitue, dup” părerea
dominantă, o regulă generală, iur dispozițiunile art. 1547 şi 1348 e. civ. în. (1197
şi
1198 c. civ. rom.), constituese
exce țiuni
ale acestei legi. (Demolombe, XXX,
No. 14;
Larombiăre, Obhgations, Art. 1541, No.
4;

Mass€ et Verg€ sur Zachariae, III, $ 59,
p. 517; Marcad6, Art. 1541, No. 1; Demante

et Colmet,

-— 294 —

de Santerre, V, No.

515

bis, VI;

Codul

civil

DESPRE

Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 761, p. 2%;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4659; Suppl.,
No.
Obligations, No. 1898; Laurent, XIX,

401,

20, 26).

No.

LX,

'Toullier,

Contra:

406;

405,

12, Când proba cu martori nu este perindirect. (Dalloz, Reâp., Obligations, No.

misă de lege, ea nu poate fi admisă în mod
4612).

E Dispoziţiunile art. 1541 c. civ. fr.
(1191 ce. eiv. rom.), cari opresc dovada cu
martori pentru o valoare mai mare de 150
lei, nu sunt aplicabile terţelor persoane,
deoarece au fost în imposibilitate să-şi
procure un act scris al convenţiunilor la
cari nu au luat parte. (Dalloz, Râp. Obligations, No. 4878).

14, Dispoziţiunile

art.

1341

ce. civ.

În.

(1191 e. civ. rom.), cari opresc dovada cu
martori pentru o valoare mai mare de 150

lei, îşi găsesc aplicaţiunea nu numai la
convenţiuni, ci la toate faptele juridice
de orice natură, cari pot fi constatate prin
act scris. (Demolombe, XXX, No. 14; De-

mante et Colmet

de

Santerre,

V, No.

545

bis, VI; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4640;
Suppl... Obligations,_ No. 1899; Laurent,
XIX,

No.

405,

406;

Planiol,

II,

No.

1109;

Alexandresco, VII, p. 247, nota î, 249).
15, „Prin fapie juridice se înţeleg: toate
faptele cari atrag prin ele înşile şi prin
forţa lor proprie, anumite consecințe juridice, prin opoziţie cu fapiele simple sau
faptele naturale care nu fac să se nască
asemenea consecinţe, decât atunci când se
alipese la anumite raporturi juridice şi
din cauza acestor raporturi”. (Dalloz, Rep.,

Obligations, No. 4641; Comp.: Alexandresco, VII, p. 249).
16. Expresiunea „fapte juridice“ este
mai întinsă decât acea de convenţiune şi

cuprinde nu numai faptele care presupun
acordul mai multor părți, ci şi faptele care

emană

dela

o singură

parte,

fără

să

fie

necesar și consimţimântul altei părţi. (Larombiere, Obligations, Art. 1541, No. 6, 7;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4641; Pla-

aie

IL, No.

249).

17. Astfel,

obligaţiilor,

1109;

Alexandresco,

sunt

faptele

confirmarea,

p.

extinctive

ale

testamentele,

etc.

(Dailoz, R&p., Obligations,
lexandresco, VII, p. 249).

18. De
asemenea,
drept. (Dalloz, Râp.,

VII,

No.

464;

A-

recunoaşterea
unui
Suppl., Obligations,

No. 1899; Alexandresco, VII, p. 249).
19. Singurele fapte juridice care sunt

supuse aplicaţiei regulei prevăzute de art.
1541 ce. civ. fr. (1191 c. civ. rom.), sunt

toate faptele
necesar

de

care

au

a forma,

de

obiect

stinge,

direct

rezolvi,

şi

recu-

noaşte, confirma, ratifica, inova, modifica,

restrânge,

întinde

şi transfera obligaţii sau

drepturi, iar nu şi acele fapte peniru care
legea cere o dovadă specială, cum
sunt
testamentele. (Dalloz, Rep., Obligations, No.

4641: Alexandresco, VIl, p, 249),
20. Faptele pure şi simple sau pur materiale pot fi totdeauna dovedite prin mar-

Art. 1191

MARTORI

tori.

(Dalloz,

Suppli.,

Rep.,

Obligations,

Obligations,

No.

No.

4661;

1904; Alexan-

dresco, VII, p. 249).
|
2]. „Prin fapte pure și simple, se înțeleg faptele care prin ele înşile, prin natura lor, nu produc decât rezultate materiale, fără niciun amestec de raport ju-.
ridic, care nu au legătură în mod direct
şi necesar cu un drept sau o obligaţie“.
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 4661; Suppl.,

Obligations,

No. .1904;

Comp.:

Alexan-

dresco, VII, p. 249).
22. Motivele pentru care faptele pur materiale pot fi dovedite prin martori, chiar
dacă au o valoare mai mare de 150 lei,
după o părere, este că au fost exceptate
dela dovada în seris.prin art. 1348 c. civ.
fr. (1198 e. civ. rom.), deoarece nu pot fi
constatate prin înscris în momentul când

se îndeplinesc.

(Marcad€

Ari. 1341, No.

î;

Aubry et Bau, ed. 4-a, VIII, $ 762, text
şi nota 6, p. 502; Dalloz, Râp., Suppl,
Obligations, No. 1904; Alexandresco,.
VII,

p. 249).

23. După

care

prin

faptele

aliă

martori,

pur

părere,
materiale

oricare

ar

motivul
poi

-

pentru

fi dovedite

fi valoarea

lor,

este pentrucă regula prevăzută de art. 1341
e. civ. fr. (1191 c. civ. rom.), nu le cuprinde
nici în termenii nici în motivele sale. (Demolombe, XXX, No. 16; Bonnier, Trait€ des

preuves, No. 155, 154; Dalloz, Rep., Suppl.,
Obligations, No. 1904; Laurent, XIX, No.

407, 408).

24. Toate evenimentele materiale pot fi
dovedite cu martori, afară de cazul când
legea cere,
prin excepţie, un înseris. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 4662).

25, Ca

fapte ale naturii se citează cazu-

rile de forță majoră cum e trăsnetul, grindina, inundaţiile, ete. (Alexandresco, VII,
p. 250).
-

26. Ca fapte ale omului

direa

unui imobil,

gestiunea

cultivarea

afacerilor

altuia,

se citează

clă-

unui pământ,

faptele

de

a

irece pe locul altuia, faptele materiale constitutive ale posesiunii,
executarea -unei
sonveniiuni, etc. (Alexandresco, VII, p. 250,
251).
.
27. In ceea 'ce priveşte faptele mixte
sau complexe, adică acele cari au în ace-

lași timp un element material şi un element juridic, proba cu martori va fi admisă pentru a stabili existenţa elementului
material

şi va fi respinsă

când

se va cere

a se dovedi existenţa elementului juridic.
(Demolombe, XXX, No. 17; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VILI, $ 762, p. 305; Dalloz, Râp,,
Obligations, No. 4672; Suppl., Obligations,
No. 1906; Laurent, XIX,
No. 431;
Alexandresco, VII, p. 251).
”
28. Astfel, în cazul unei cereri de dauneinterese întemeiate pe o culpă contractuală,

contractul nu va putea fi dovedit cu martori dacă are o valoare mai mare de 150
lei,

însă

călcarea

contractului

sau

contra-

venţiunea va putea fi dovedită cu martori

oricare ar fi valoarea. (Demolombe,
No. 17; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
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XXX,
$ 762,

Art. 1191
p. 303;

DESPRE

Dalloz,

Râp., Suppl.

Obligations,

No. 1906; Laurent, XIX,
No. 435; Alexandresco, VII, p. 251, 252).
29. De asemenea, în materie de întrerupere de prescripţie a unei servituţi discontinui, cum ar fi un drept de trecere,
dovada cu martori nu poate fi admisă
când întreruperea se datoreşte unui fapt
juridic, cum ar fi recunoaşterea existenţei
servituţii de către proprietarul fondului dominant şi din contră, va fi admisă când
întreruperea va rezulta dintr'un fapt material de_ exercitare a servituţii. (Demo-

lombe,
4-a,

XXX,

VIII,

$

No.

762,

18; Aubry

text

et Rau,

şi nota

305; Dalloz, R€p., Suppl.,

(1,

p.

Obligations,

ed.

304,

No.

1906; Laurent, Six. No. 434).
30. Posesiunea prin intermediul unui
ter, cum ar fi a unui locatar, după o
părere, constitue un fapt complex şi faptul
material al detenţiunii de către locatar va
putea fi dovedit prin martori, însă deţinerea în numele proprietarului nu va putea fi dovedită prin martori, ci numai prin
contractul de locaţiune. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 762, text şi nota 9, B 303;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4672;
Suppl.,
Obligations, No. 1908; Laurent, XIX, No.

52, Huc, VIII, No. 280; Alexandresco, VII,

p. 251).

31. După

_

altă părere, în acest caz, atât

detenţiunea cât şi contractul de locaţiune
vor putea fi dovedite prin martori, deoarece dovada închirierii este numai un
element accesoriu al
dovezii
posesiunii.
(Demolombe, XXX, No. 20; Bonnier, Traite
des preuves, No. 153; Dalloz, Râp.. Suppl.,

Obligations, No. 1908).
32. Primele fapte juridice -care cad

sub

aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 1541 e. civ.
fr. (1191 c. civ. rom), sunt convenţiunile.
Toate convenţiunile, afară de excepţiunile .
prevăzute în mod special de lege, nu pot
fi dovedite cu martori dacă au o valoare

mai mare. de 150 lei. (Dalloz, Râp., Obliatlons, No. 4642; Suppl., Obligations, No.
1900).

33. Dispoziţiunile

prohibitive

ale

art.

1541 ce. civ. fr. (1191 e. civ. rom.), îşi găsesc
aplicaţiunea la excepțiunile pe care le opune pâritul la cererea făcută de recla-

mant. (Duranton, XII, No. 360; XIII, No.
515, 334, 355; Larombitre, Obligations, Art.
1341, No. 6; Bonnier, Trait6
No. 153; Marcad, Art. 154,

des preuves,
No. 5; Dal-

loz, Râp., Obligations, No. 4650; Suppl,
Dpliations, No. 1901; Laurent, XIX, No.

457).

34. Astfel,

probhibiţiunea

prevăzută

de

art. 1341 c. civ. fr. (1191 c. civ. rom), îşi
găseşte aplicaţiunea la .excepţiunea rezul-

tată din o plată. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4650, 4651; Suppl. Obligations, No.

1902).

35. De asemenea, la rezoluțiunea convențională a contractelor. (Dalloz, R$p.,

Obligations, No. 4650),
360. De asemenea, la

remiterile

de. dato-

Codul

MARTORI

rie,

la

chitanţe,

etic.

(Dalloz,

civil

Râp.,

Obli-

gations, No. 4650),
37. Plăţile veniturilor unei rente nu pot

fi dovedite cu martori, în scopul de a:
stabili întreruperea prescripției titlului, în.
cazul când capitalul rentei este mai mare
de 150 lei, chiar dacă fiecare plată a fost
mai mică de 150 lei. (Demolombe, XXX,
No. 19; Larombitre, Obligations, Art. 1341,
No. 14; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762,

nota 20, p. 505, 306; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4651; Suppl., Obligations, No.
1902; Laurent,

38. Nu

XIX, No.

se

poate

457).

dovedi

cu

martori

o

plată invocată ca fapt de confirmare a
unei obligaţiuni atinsă de nulitate
sau
ca recunoaştere de datorie. (Larombitre,:
Obligations, Art, 1541, No. 44; Troplong,
Prescription, I, No. 210; II, No. 622; Abe

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, p. 505, 506;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 4654; Laurent,

XIX,

No.

457).

39. Nu se pot dovedi cu martori faptele

juridice din care se va induce existența
unui drept de proprietate. (Dalloz; Rp.
Obligations, No. 4657).
40. Pentru a vedea dacă este sau nu

admisibilă

dovada

cu

martori,

se

va

lua

în considerare valoarea reală a lucrului, iar
nu valoarea pe care a fixat-o reclamantul

prin acţiune. (Dalloz; Râp.. Obligations,
No. 4680; Suppl., Obligations, No. 1909).

41, In ceea ce priveşte obligaţiunile convenționale care au de obiect lucruri de
altă natură în afară de bani, valoarea lor
se va determina în. bani, după procedura
lăsată la aprecierea suverană a tribunalelor.
(Demolombe, XXX, No. 28; Larombitre, Obligations, Art. 1541, No. 8; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 315 bis, XIV;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, text şi
nota 51, p. 5ii, 312; Dalloz, Râp., Obli-

gations, No.
1909;

Laurent,

4680;

VII, p. 259).
42, Astfel,

rea valorii

Oblieations,

Suppl.,

Obligations, No.

XIX, No. 439;

tribunalele pot

prin

No.

o expertiză.

4680;

Alexandresco,

admite

(Dalloz,

Alexandresco,

fixa-

Râp.,

VII,

p. 259).
43. In cazul când reclamantul într'o
acţiune fixează valoarea lucrului sub 150
lei şi pârîtul contestă evaluarea, tribunalul
va face însuşi evaluarea sau va ordona o
expertiză. (Demolombe, XXX, No. 29; La-

rombire,

Aubry

Obligations,

et Rau,

ed.

Art.

4-a,

VIII,

1341,

No.

9:

p.

5ii

$ 762,

512; Dalloz, Rp., Obligations, No. 4680:
Suppl., Obligations, No. 1910;
Laurent,
XIX, No. 440; Alexandresco, VII, p. 259).
44. Fvaluarea se va face atât pentru
lucrurile mobiliare cât şi pentru cele im6Rare: (Larombiăre, Obligations, Art. 1341,
0.

8).

45, Dovada

bilă

când

cu

valoarea

martori nu este admisilucrului

este

nedeter-

minată şi nu poate fi fixată în mod exact.
(Dalloz, R6p., Obligations, No. 4681; Suppl.;

-Obligations,

46.
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No.

1911).

In_obligaţiunile

convenţionale

pen-

Codul

civil

DESPRE

tru a şti dacă lucrul
mare de 150 lei, după

are o valoare mai
o părere, trebueşte

să se ia în consideraţie atât epoca formării

convenţiunii cât şi aceea când este introdusă cererea. (Bonnier, Traii€ des preuves,

No.

164; Marcad6,

Art.

1542, No. 2; Dal-

loz, Râp., Suppl., Obligations,

47. După

aliă

părere,

No. 1914).

pentru a se şti

dacă lucrul are o valoare mai mare de
150 lei, trebueşte să se ia în consideraţie
numai epoca formării convenţiunii. (Demolombe, XXX, No. 35; Larombiăre, Obligations, Art. 1341, No. 15; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 315 bis, IX, X;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, text
şi nota 24, p. 309; Dalloz, R6p., Suppl.

Obligations, No. 1914: Laurent, XIX, No.
442, 452; Huc, VIII, No. 282; Planiol, II,
No. 1126; Alexandresco, VII, p. 259).
48, Astfel, dacă o persoană a depus în
mâinile altei persoane un bon care valora
în momentul depunerii mai puţin de 150
lei şi dacă ulterior acest bon câştigă la
loterie suma de 10.000 lei, se va putea dovedi cu martori depunerea, deoarece în acel
moment nu trebuia să se procure act scris
constatator al depozitului. (Alexandresco,

VII, p. 259).
49, Dispoziţiunile

art.

1541

e. civ.

fÎr.

(1191 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea, în materie comercială şi proba cu
martori este admisibilă în materie comercială, nu numai în vânzări şi cumpărări,
ci în orice materie fără restricțiune, oricare
ar fi valoarea obiectului litigiului şi chiar
contra sau peste ceea ce cuprinde actul
scris. (Toullier, IX, No. 250; Duranton,

XIII, No. 540, 341; Demolombe,

XXX,

No.

'99, 100; Larombiâre, Obligaiions, Art. 1341,
No. 36; Bonnier, Trait6 des preuves, No.

174; Demante et Colmet de Santerre, V,.
No. 515 bis, XXIV; Marcad6, Art. 1348,

No. 7; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765
bis, p. 325; Dalloz, Rep., Obligations, No.
4959; SuppL., Obligations, No. 2053; Lauxent, XIX, No. 485; Huc, VIII, No. 291;
Lyon-Caen et Renault, Droit commercial,

TII,

No.

78;

Alexandresco,

VII,

258,

269

arm),

50. In
martori

maierie

comercială,

este admisibilă

până

dovada

cu

la orice

va-

loare, fie că litigiul se găseşte înaintea
unui tribunal de comerţ, fie că se găsește
înaintea unui tribunal civil. (Demolombe,
XXX, No. 103; Larombitre, Obligations,
Art. 1541, No. 41; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 148; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,

$ 763 bis, p. 526;
bligations,

No.

Dalloz, Râp.. Suppl., O-

2036).

51. In materie

vor
cu

aprecia

martori

în

comercială,

mod

trebueşte

suveran

admisă

tribunalele

dacă

proba

sau respinsă,

fiind obligate numai să-şi motiveze hotărîrile lor. (Alexandresco, VII, p. 269).
52, Proba cu martori în materie comercială este admisibilă, chiar dacă actul

este comercial numai

deoarece

toate

pentru

părțile

una din părţi,

contractante

sunt

—

Art, 1191

MARTORI

supuse în privinţa acestui act legii comerciale. (Alexandresco, VII, p. 270).
53. Dacă însă legea comercială cere neapărat un aci scris, proba cu martori nu
va putea fi admisă decât în cazurile când
ea este permisă de codul civil. (Alexandresco, VII, p. 270).
a

54. Dovada cu martori nu este admisibilă, chiar pentru valori mai mici de

150 lei, dacă este vorba
trebuesc neapărat redactate

ioz,

Rep.,

dresco,

Obligations,

VII,

p.

No.

de acte care
în scris. (Dal-

4670;

252).

Alexan-

|

55. Astfel, este pentru donaţiuni, testa-

ment, ipoteci tranzacţiuni.
(Dalloz, Rep.
Obligations, No. 4670 Comp.: Alexandresco,

VII, p. 252 urm.).

56, Părţile contractante nu pot de mai
înainte, pentru dovedirea unei convenţiuni
viitoare să renunţe la prohibiţiunea prevăzută de art. 1344 ce. civ. în. (1191 c. civ.
rom.), în ceea ce priveşte dovada cu mar-

ai

(Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No.

1895).

57. După o părere, părţile nu pot de
comun acord să admită proba cu martori
peniru a dovedi o convenţiune anterioară
care nu poate îi dovedită cu martori, de-

oarece legiuitorul a voit prin dispoziţiunile
art. 1341

sunt

c. civ. fr. (1191

de

ordine

c. civ. rom.), care

publică,

să previe înmul-

țirea proceselor şi să evite mărturiile
„şi dacă s'ar admite soluţiunea contrară,
călea dispoziţiunile art. 6 c. civ. fr.
civ. rom.), potrivit cărora nu se poate
roga prin convenţiuni sau dispoziţiuni

false
s'ar
(5 e.
depar-

ticulare la legile care interesează ordinea
publică şi bunele moravuri. (Merlin, R6-

pertoire, Preuve, section 2, $ 3, No. 28
urm.; Taulier, Thâorie raisonnâe du code

civil,

36

IV,

p.

urm.;

551

urm;

Demolombe,

rombiăre,

Obligations,

Toullier,

XXX,

Ari.

No.

1347,

IX,

No.

215;

La-

No.

1;

Mareadâ, Art. 1548, No. 8; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 761, text şi nota 5,
p. 2%;

Dalloz, R&p., Obligations, No. 4614; Suppl.,
Obligations, No. 189; Laurent, XIX, No.

547 urm.;

Baudry

et

Barde,

Obligations,

IV, No. 2518; G. Plastara, IV, p. 832).
58, După altă părere, dispoziţiunile art.
1541

c.

câv.

fr.

(4191

c. civ.

rom),

privi-

toare la probibiţiunea dovezii cu martori,
nu sunt de ordine publică şi tribunalele
nu pot respinge această dovadă dacă părţile nu se opun la admiterea ei. (Duranton,
XIIL, No. 508, 329; Carr6 et Chauveau,
p. 497, urm.; Mass, Droit
II, Question 976,
No. 2540; Bonnier, Traii€
commercial, IV,
preuves, No. 177; Demante et Colmet
des
Santerre, V, No. 525 bis, II: Dalloz,
de

Rep.,

Obligations, No. 4615;

gations,

No.

1892;

Huc,

VIII,

lexandresco, VII, p. 268).
59. Potrivit dispoziţiunilor
civ. În. (4191 ce. civ. rom.), nu

Suppl.,

Obli-

No. 29;

A-

art, 1344 c.
se va primi

niciodată o dovadă prin martori, în conira

sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce s'ar pretinde că s'ar fi zis înaintea, la timpul, sau în urma confecţiunii
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Art. 1191
actului,

sumă

DESPRE

cu

toate

că

ar

sau o valoare

fi

cestiune

mai mică

de

Această prohibiţiune priveşte numai €nunţările din act cari fac credință prin
ele înşile adică dispozitiunile şi enunţă-

rile care au un raport direct cu acest dis-

pozitiv, iar nu şi enunțările care sunt străine acestui dispozitiv şi contra cărora este
admisibilă. dovada
cu martori.
(Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4715; Laurent, XIX,
No. 426; Alexandresco, VII, p. 265). ,

60. De

vu

asemenea,

priveşte

care

nu

actele

au

această

sub

valoarea

prohibițiune

semnătură.

decât

a unui

privată
începui

de dovadă scrisă, deoarece nu s'au îndepli-

nit formalitățile provăzute de art. 1525 şi
1326 ce. civ. fr. (1179 şi 1180 c. civ. rom,).
(Larombiere, Obligations, Art. 1341, No.

24; Dalloz,

Râp..- Obligations, No.

4715),

61. De asemenea, această prohibiţiune
nu-şi găseşte aplicațiunea decât la actele
propriu zise, autentice sau sub semnătură
privală, care au de scop să servească de
titlu, iar nu şi inscrisurilor care nu sunt
acte. (Demolombe, XXIX, No. 635; Bonnier,
Trait€ des preuves, No. 74; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 758, text şi nota 12, p.
277; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No,

1947:

Laurent,

XIX,

No.

476;

Huc,

VIII,

No. 288; Alexandresco, VII, p. 267),
62. Asifel sunt registrele casnice şi unele menţiuni de liberare scrise de creditor, la care nu se aplică prohibițiunea.
(Dalloz,
Râp.,
Suppl,
Obligations,
No.
1947; Huc, VIII, No. 288; Alexandresco,
VII, p. 267).
„ De asemenea, această probhibiţiune
nu se aplică în caz dedol, violenţă sau eroare, (Bonnier, Traite des preuves, No.

141;

Mourlon,

IL, No.

1607;

Dailoz,

R&p.,

Obligations, No. 4728, 4755; Suppl., Obligations, No. 1940; Huc, VIII, No. 297;
Alexandresco, VII, p. 266).
„ De asemenea, această prohibiţiune
nu se aplică în cazul când este vorba
de
făcut repiificarea, rprilor matoriale
cuprinse într'un act,
alloz,
Rep. Suppl.,
Obligations, No. 1941).
p
PP

65. Nu

se poate

dovedi

cu

martori

că

enunțările, cari au raport direct cu obiectul contractului, sunt în contrazicere cu
inteniiunea şi voința părților contractante,
deoarece actul scris face deplină credinţă
despre aceste enunțări, (Demolombe, XXX,
No, 80; Larombiăre, Obligations, Art. 134,
No.
20;
Dalloz,
Râp.
Obligations,
No. 4717; Suppl., Obligations, No. 1958;
Laurent, XIX, No. 470; Alexandresco,
VIL p.

264,

265).

66. Astlel, nu se poate dovedi prin mar-

tori, într'un contract de împrumut, că
împrumuttaul datorește mai puţin decât este
arătat în act, sau că nu datoreşte nimic,
deoarece admiţându-se contrariul ar în-

semna

să

se

poată

proba

contra

conținu-

tului
actului.
(Larombiere, _Obligations,
Art. 1541, No. 28; Dalloz, Rep., Obligaiions,
No.
4719; Alexandresco,
VII,
p.
202),

67. De

o

de 150 lei.

Codul

MARTORI

asemenea,

întrun

contract

civil
de

împrumut, împrumutătorul nu poate _dovedi cu martori că i Sau promis dobânzi
deşi nu sunt stipulaie în act, deoarece admiţându-se
contrariul ar însemna
să se
poată
dovedi
peste
conţinutul
actului.
(Larombi€re, Obligations, Art. 1341, No.
27; Planiol, III, No. 1188; Alexandresco,
VII, p. 265).
68. Aceeaşi soluțiune are loc în cazul
când ar voi să se dovedească un termen
u condițiune, un loc de plată, o prestatiune adițională, care nu au fost inserate
în
contract,
(Larombiere,
Obligations,
Art. 1341, No. 28; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4722).
69. După o părere, nu se poate dovedi
prin martori timpul şi locul când şi -unde
a fost făcut un act, când acest act nu face
mențiune despre ele, deoarece aceste mentiuni constituesc fapte juridice şi admijându-se
contrariul,
ar însemna
să se
poate dovedi
contra
sau
peste conţinutul
actului. - (Dalloz,
Râp,
Obligations,
No. 4725: Laurent, XIX, No. 477).

70. După altă părere, dacă data nu este

menţionată în act, actul este nul dacă este
autentic, iar dacă este sub semnătură privată, data poate fi dovedită prin marturi.
Dacă însă data este menţionată în act,
sinceritatea datei poate fi contestată numai
prin înscrierea în falş, dacă actul este autentic, iar dacă actul este sub semnătură
privată sinceritatea ei poate fi contestată.

şi să tie stabilită prin martori.

(Demolom-

be, XĂX, No. 9; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 765, text şi nota î2,p. 525: Dalloz,
R€p., Obligations, No. 4725; Suppl., Obligations, No. 1939).
71. In ceea ce priveşte ierțele persoane,
data actelor sub semnătură
privată
nu
poate fi stabilită decât potrivit dispozițiilor art. 1582 c. civ. fr. (1182 ce. civ. Tom.),
(Dalloz,. R€p., Obligations, No. 4725).
72. Se poate interpreta, după o părere,
prin ajutorul probei cu martori, clauzele
obscure sau îndoelnice dintr'un act, sau se
poate fixa înţelesul şi întinderea enunțărilor neprecise ce le cuprinde
actul.

(Demolombe.

XXX,

No.

89;

Larombiere,

Obligations, Art, 1541, No. 55, 34; Bonnier,
Trait€ des preuves, Art. 1341, No. 6; Marcade, Art. 1341, No. 6: Aubry et
Rau, ed,
4-a, VIII, $ 765, text şi nota 10,
p. 529;
Dalloz,
R&p,
Obligations,
.No.
Suppl., Obligations, No. 1942; Huc, 4729;
VIII,
No. 287; Alexandresco, VII, p.
267).

„73.

După

altă părere. actele nu se pot

interpreta prin ajutorul probei cu
martori deoarece se violează dispoziţiile arț,
1541 c. civ. fr. (1191 e, civ, rom.), restrângându-se sau întinzându-se clauzele unui
act. (Duranton, XIII, No. 537; Demant
e

et

Colmet

de

Santerre,

V,

No.

345

bis,

XVIII; Dalloz, Râp.. Suppl., Obligations,
No. 1944; Laurent, XIX, No. 479),

74. După această a doua părere, actele se interpretă numai potrivit dispozifiilor
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art.

1156

urm.

e. civ.

fr,

(977

urm:

Codul civil

DESPRE

e. civ. rom), iar nu prin proba cu martori. (Duranton, XIII No. 537; Demaute
et Colmet de Santerre, V, No. 315 bis,
XVIII: Laurent, XIX, No. 479).
75. După o părere, din dispoziţiunile
art. 1541, $1 ce. civ. fr, (1191, $2 c. civ.
rom.), rezultă că nu se pot dovedi cu martori, ci numai prin act scris, modilicările
sau derogările aduse convențiunilor după
încheierea lor. (Demolombe, XXX, No. 8;
Larombi&re,- Obligations, Art, 1341, No.
21, 27; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 763,
No.
Obligations,
p. 521; Dalloz, Râp.,

4717, 4750; Suppl., Obligations. No. 1948).
76. După altă părere, se poate dovedi

cu martori o convenţiune posterioară şi
anterioară,
derogatorie la convenţiunea
dacă valoarea faptului constatat în convenţiunea posterioară nu trece de 150 lei,
prohibiţiunea
cu
probei
mărginindu-se
martori numai la schimbările contemporane convenţiunii şi de origină concomitentă cu formarea ei. (Demante et Colmet de Santerre, V, No. 315 bis, XX: Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 1948;
Laurent, XIX, No. 481).
17. Debitorul nu poate, după o părere,
să dovedească cu martori plata sau readmițându-se
datorie, căci
de
“ miterea
contrariul, ar însemna să se poată dovedi
actului.
conținutul
peste
sau
contra
(Merlin, R&pertoire, Preuve, section 2, $5,
Art. 1, No. 20; Larombitre, Obligations,
Art, 1541, No, 29; Dalloz, Râp., Obligations, No, 4735, 4754).

78. După

altă părere

dominantă

plata

şi remiterea de datorie pot fi dovedite cu
martori dacă nu au valoarea peste 150 lei
deoarece alegaţia liberaţiunii vine în sprijinul convenţiunii şi o confirmă, iar nu
este contra cuprinsului actului. (Pothier,
“Obligations, II, No. 798; Duranton, XIII,
No. 554, 555; Demolombe, XXX, No. 87,
88; Demante ei Colmei de Santerre, V,
No. 715 bis, XIX; Bonnier, Trait& des preuves, No. 144; Marlon, Il, No. 1606; Marcad6, Art. 1544, No. 5; Aubry et Rau, ed,
4-a, VIII, $ 765, text şi nota 6, p. 321; Dal-

loz, R€p., Obligations, No. 4735, 4754; Laurent, XIX, No. 483: Huc, VIII, No. 287;

Alexandresco, VII, p. 265).
cu
pot dovedi
persoane
70, Terţele
martori contra sau peste conținutul actelor, chiar autentice, deoarece prohibiţiunea prevăzută de art. 1341 c. civ. îr. (1191
c. civ. rom.), se aplică numai părților contractante. (Pothier, Obligations, II, No.
S1t; Demolombe, XXX, No. 9%; Larombi&re, Obligations, Art. 1541, No. 55; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 315
bis, XXII: Bonnier, Trait6 des preuves,
No. 140; Mourlon, II, No. 1607; Dalloz,

R&p., Obligations,

No. 4738;

Suppl., Obli-

gations, No. 1951: Lurent, XIX, No. 585
urm,; Huc, VIII, No. 288, 297; Alexandresco, VII, p. 266, 267).

Art. 1191

MARTORI

Jurisprudenţă.
(Continuare dela 1924 până

la 1927)

1. Intr'un
sechestru
asigurător,
este
admisibilă proba cu martori, spre a se
dovedi, nu convenția dintre părţi, care
este recunoscută, ci faptul că lucrurile se-

chestrate

nu

aparțin

debitorului

urmă-

ritor, ci contestatorului, care cere scoaterea lor de sub urmărire. (C., Apel Constanța 238 din 29 Aprilie 1925, Bul. C.
Apel 1711925).
|
2. Dovedirea
unei
convenţii
nu
se
poate face cu martori în lipsă de început
de probă
scrisă. Nepronunţarea Curţii,
în această situaţie, asupra cererii probei
cu martori, nu constitue o omisiune eseniială. (Cas. I, 1205 din 15 Mai 1925, Pand.
Rom.

1926,

IL,

tii,

Pand.

Săpt,

2911925):

3. Proba cu martori este admisibilă atunci când e vorba să se dovedească pertractările ce au avut loc cu ocazia angajării unui advocat. (Cas. I, 5215 din 3 Noemvrie 1925, Pand.
Săpt. 9/1926, Pand.
Rom, 1926, III, 17).
4. a) Pentru a dovedi că o cambie a
fost emisă în alb, este admisibilă proba
cu marturi, atunci când reclamantul nu
se opune. Odată această probă admisă, nu
se mai poate reveni asupra ei;
b) Administrarea unei probe cu mariori acolo unde legea cere act scris, nu-i
o chestie
de ordine
publică. (Cas. III,
1664 dia 8 Decemvrie 1925, Pand. Săpi.
16/1926. Pand, Rom.
1926, I, 242 Pand.
Rom, 1926, III, 152).

5,

Contractul

de

transport,

oricare

ar

Îi cărăuşul întreprinzător, este un contract consensual, întrucât legea nu-i condiționează existenţa prin facerea
unui
act scris sau prin alte forme solemne. El
este, în al doilea rând un act de natură
comercială potrivit art. 5 al. 15 din codul de comerţ. În atari condițiuni de drept
necontestabile. este evident că existența
lui, poate îi dovedită cu orice mijloace
„ de probă admise de lege; în special, el
poate fi dovedit cu martori potrivit art.
"46 codul com. chiar în cazurile când această probă nu este admisă de legea civilă (1191 codul civil).
Orice dispozițiune ar cuprinde — în aceeastă privință — regulamentul de transport pe căile ferate el nu poate deroga, în
lipsă de un consimţimânt expres al părților contractante — dela această regulă
fundamentală de probaţiune a art. 46 codul com.; potrivit acestei reguli, instantele de fond sunt ţinute să ia în considerațiune cererea de a se proba cu martori
existența contractului de transport neputând-o respinge decât ca inutilă sau
neconcludență, în niciun caz ca inadmisibilă în principiu, cum greşit instanţele
de fond au decis în speţă. (Cas. III, dec.
212 din 24 Ianuarie 1926, Jur. Gen. 1926,
No.

1044).

6. Proba
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cu

marturi

pentru

a

dovedi

Art. 1192-1193

DESPRE

un contract este inadmisibilă şi în orice
caz de atributul instanței de fond. (Cas.
ÎI, 1991 din 19 Martie 1926, Pand. Săpt, 23,
din

1926).

-

Codul

MARTORI

7. A

se

vedea:

art.

729,

nota

civil
6; ari.

1175, notele 6 şi 7; art. 1197 cu notele respeciive; art. 1205, nota 2; art. 1418, nota
5; art. 1553, nota 4; art. 1597, notele 1 şi 2,

Art. 1192. — Articolul precedent se aplică în cazul când capitalul unit cu dobânda cuvenită trece peste suma de una sută
cinci-zeci lei :). (Civ. 1191; C. com. 46, 478; Civ. Fr. 1342).
Text. fr. Art. 1342. — La rigle ci-dessus s'applique au cas oi l'action
eontient, outre la demande du capital, une demande diintârâts qui, r6unis au capital, excâdent la somme de cent cinguante franes.
Doctrină,
i, Când odată cu capitalul se cer şi
dobânzi, peniru a se putea şti dacă ceea
ce se cere întrece valoarea de 150 lei, se
va reuni dobânzile la capital, deoarece valoarea obiectului care formează materia
faptului ce urmează să fie dovedit, se
apreciază luând în consideraţie nu numai
prestaţia principală, ci şi prestaţiunile accesorii. (Demolombe, XXX, No. 37; Larombiere, Obligations, Art, 1542, No, 1;
Demante et Colmet de Santerre, V, No.
316 bis, I, II: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 762, p. 310; Dalloz, Rep, Obligations,
No. 4683; Laurent, XIX, No. 455, 454: Plapiol II, No. 1172; Alexandresco, VII, p.
9
2, Dispoziţiunile art. 1342 c. civ. fr.
1192 c, civ.' rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi atunci când se cere separat numai dobânzile iar nu şi capitalul, cu toate că luând separat dobânzile şi capitalul, fie-

care

nu

întrece

valoare

de

150 lei.

(La-

rombiere, Obligations, Art, 1342, No. 2;
Dailoz, Râp., Obligations, No. 4684: Laurent, XIX, No. 455, 454).

3. Dispoziţiunile

art.

1342

(1192 c. civ. rom.), nu-şi găsesc
nea la dobânzile care au curs

țroducerea

acțiunii.

(Duranton,

c.

cîv. fr.
aplicaţiudupă iîn-

XIII,

No.

519; Demolombe, XXX, No.
38; Larombiere, Obligations, Ari. 1342, No. 2; Marcade, Art. 1342, No. 2; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 316 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, p. 340;
Mourlon, II, No. 1602; Dallioz, Rep., Obligations, No. 4685; Fuc, VIII, No. 285; Alexandresco, Vil, p. 260; Contra: Laurent,
XIX, No. 455, 454).

Art. 1193.— Cel care a
sumă mai mare de una sută
restrânge cererea la 150 lei,
martori. (Civ. 1191; Civ. Fr.

4, Accesoriile nu se unesc cu princialul prin aplicațiunea regulei prevăzute
de art. 1342 c..civ. fr. (1192 c. civ. rom),
dacă provin dintr'un fapt posterior, iar
nu din convenţiunea însăşi. Astfel, în cazul când pe lângă capital se cer şi daune
interese pentru întârzierea adusă în executarea obligaţiei, pentru aplicaţiunea regulei prevăzute de art. 1342 c. civ. fr.
(1192 ce. civ. rom.), se va lua în consideraţie numai capitalul necumulându-se cu
daunele-interese
cerute,
(Demolombe,
XXX, No. 40, 41; Larombiăre, Obligations,
Art. 1342, No. 4; Bonnier, Traite des preuves, No. 160; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 762, p. 511; Dalloz, Râp, Obligations,
No. 4685; Laurent, XIX, No. 456; Alexandresco, VII, p. 260).
5. Această soluţiune are loc chiar la obligaţiunile de sume de bani, la care daunele-intereșe nu pot fi decât dobânzile legale. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 4685).
6. De asemenea, această soluţiune
are
"loc şi în cazul când sa stipulat o clauză
penală, a cărei cvantum nu se va cumula
cu capitalul. (Dalloz, Râp.,
Obligations,
No. 4686: Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a;
VIII, $ 762, p. 311).

7, Dacă

însă

clauza penală

pulată pentru simpla
cumula cu capitalul,

a fost

sti-

întârziere, ea se va
deoarece acest cu-

mul a trebuit să fie prevăzut de părți la
încheierea contractului. (Demolombe, XXX
No.
1542,
No.
4686;
No.

40;
Larombiăre.
Obligations,
Art.
No. 4; Bonnier, Trait6 des preuves,
160; Dalloz, Rp,
Obligations, No.
Laurent, XIX, No. 455; Huc, VIII,
283; Alexandresco, VII, p. 260, 261),

format cerere în judecată pentru o
cinci-zeci ?) lei, chiar de vavoi a-şi
nu va îi primit a înfățișa dovada prin
1343).

1) Aceşti lei sunt „lei vechi“ conform sistemului monetar în vigoare în
Transformaţi în „lei noui“ suma de 150 lei vechi ne dă 55 lei noui şi 55 bani. timpul promulgării Codului civil,
2) Aceşti lei sunt „Lei vechi“ conform sistemului monet ar în vigoăre
în timpul promulgării Codului civil,
Transformaţi în „ei noui, suma de 150 lei vechi ne dă 55 lei şi 55 bani,
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Codul

civil

DESPRE

„Tel. fr. Art.

1843. — Celui

cinquante franes, ne peut plus âtre
restreignant sa demande primitive,

Art. 1194

MARTORI

qui

a forme

une

admis

ă la

preuve

Doctrină.
1. Chiar dacă acţiunea ar fi în valoare
mai mică de 150 lei, proba cu martori este
inadmisibilă dacă
obiectul
convenţiunii
întrece această valoare, deoarece admisibilitatea probei cu martori este determinată de obiectul convențiunii sau a
faptului juridic care serveşte de bază acțiunii, iar nu de valoarea acţiunii în justiție. (Larombicre, Obligations, Art. 1545,
1544, No. 2; Dalloz, Rep., Obligations, No.
4689; Alexandresco, VII, p. 261).
2. Potrivit dispozițiunilor art. 1343 c.
civ. fr, (1195 c. civ. rom), acel care a
format cerere în judecată pentru o sumă
mai mare de 150 lei, nu poate face dovada cu martori, chiar de-şi va restrânge
acțiunea la o sumă inferioară acestei cifre. (Demolombe, XXX. No. 45, 4: Larombi&re, Obligations, Art. 1545, 1544, No. 3;
Dalloz, R&p., Obligations, No. 4689; Laurent, XIX, No. 450; Planiol, ÎI. No. 1129;
Alexandresco, VII, p. 261).
3. Pentru ca dispoziţiile art. 1345 c. civ,
fr. (4193 c. civ. rom.), să-şi găsească aplicaţiunea, trebueşte neapărat să se fi
făcut o acţiune în [Justiţie pentru o sumă
mai mare de 150 lei, căci dacă de exemplu, reclamantul ar fi făcut o so-

demande

cent

excâdant

mâme en

testimoniale,

maţie
pârîtului
pentru
o
sumă
mai
mare de 150 lei şi apoi ar fi făcut o acţiune în justiție pentru o sumă inferioară
acestei cifre, dispozițiunile acestui articol nu-şi mai găsesc aplicaţiunea şi dovada se va putea face prin martori afară
de cazul prevăzut de art. 1544 c. civ. fr.
(1194 c. civ. rom.). (Larombiere. Obligations, Art, 1545, 1544, No. 7; Dalloz, R&p.
„Suppl., Obligations, No. 1916).

4. Dispoziţiunile

art.

1545

c.

civ,

în.

(1193 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea când acţiunea care depăşeşte valoarea
de 150 lei s'a făcut din eroare pentru această sumă. (Demolombe, XXX, No. 4;
Larombitre, Obligations, Art. 1345, 1544,
No, 2; Demante et Colmet de Santerre,
V, No. 317 bis, Il; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 762, p. 308; Dalloz, R6p.„ Obligations, No. 4691; Suppl., Obligations, No,
1916; Laurent, XIX, No. 451; Planiol, ÎL,
No.

1175).

art.

5. Dispoziţiunile

1345

ce.

civ. fr.

(1195 e. civ. rom), nu-şi găsesc aplicațiunea când este vorba de o acţiune nouă şi
distinctă de cea anterioară, iar nu de resirângerea acţiunii primitive. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, nota 21, p. 50%;
Dalloz, Rep, Obligations, No. 4692).

Art. 1194. — Dovada prin martori nu se poate admite nici în

cazul când cererea în judecată este pentru o sumă mai mică de
una sută cinci-zeci lei 2), dar care este un rest din o creanţă mai

mare, neconstatată prin înscris. (Civ. 1191; Civ. Fr. 1344).

Text. fr. Art. 1844. — La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme
mâme moindre de cent cinquante franes ne peut 6tre admise lorsque cette somme
est declare âtre le restant ou faire partie d'une crtance plus forte qui n'est
point prouvâe par €erit.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Act

Pârit 2,3.
Partaj 6.
Probă 1 urm.

scris 9, 10, 1Î.

Declaraţie 2—5.
Dovadă 1 urm,

Eroare 3,
Fidejusiune 8, 9.
Forţă majoră 11.
Inceput de dovadă scrisă 5.
Marturi 1 urm.
Mărturisire 3, 3.

Reclamant 2, 3. 4.
Redactare greşită
Renunţare 7.

10,

Rest 2, 4, 5.
Revocare 3,
Solidaritate 7.

Moştenitori 7.

Doctrină,

1, In cazul

este

mai

mare

când
de

lei sunt

o creanţă

150

lei,

„Lei vechi“,

la origine

orice- cerere

conform

sistemului

pentru o parte din această creanţă, chiar
mai mică de 150 lei, nu poate fi dovedită
prin martori. (Toullier, IX, No. 45; Duranton, XIII, No. 323; Demolombe, XXX,
No.
50 urm.: Larombiere,
Obligations,
Art. 1545, 1544, No. 15; Bonnier, Lrait
des preuves, No. 159; Marcade, Art. 1344,
4-a, VIII,
ed.
et Rau,
4; Aubry
No.
$ 762, p. 507; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 4693; Planiol, II, No. 1127; Alexandresco, VIl, p. 201).
2, Constatarea că suma reclamată face
parte sau este un rest din o creanţă mai
mare de 150 lei, poate rezulta din o declarație făcută de însuşi reclamantul, de pămonetar

în vigoare

în

timpul

2) Aceşti
.
civil, Transformaţi în „lei noui“* suma de 150 lei vechi ne dă 55 Jei noui şi 55 bani,
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promulgării

Codului

Art.

1195

DESPRE

rit sau de martori. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Obligations, No. 1917; Alexandresco, VII,
„261).
p 3. Când această constatare rezultă din
o declaraţie făcută de însuşi reclamantul,
ea constitue o mărturisire şi nu poate fi
vevocată pentru eroare de drept, ci numai
pentru eroare de fapt. (Demolombe, XXX,
No. 50: Dalloz, Rp., Suppl., Obligations,
No.

1917).

Ă

4. Dacă reclamantul face o acţiune pentru o valoare mai mică de 150 lei, fără
să declare că este o parte sau un rest din
o sumă mai mare de această cifră, proba
cu martori nu este admisibilă dacă se sta
bileşte din cercetare că creanţa e mai mare
de 150 lei. (Demolombe, XXX, No. 31; Larombiere, Obligations, Art, 1343, 1344, No.
15; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 7602,
text
şi nota 16, p. 507; Dalloz, Rep., Obligations No. 469%: Suppl., Obligations,
No,
1918; Laurent, XIX, No. 447).

5. În

cazul

când

părîtul

declară

că

suma reclamată face parte din o creanţă
mai mare de 150 lei, declaraţia sa este
o
mărturisire şi poate forma, după împrejurări, o dovadă complectă a obligaţiei
sau un început de dovadă care
poate fi
complectat cu proba Drin martori.
(Demolombe, XXX, No. 52; Larombi&re,
Obligations, Art, 1345, 1544, No.
21; Dalloz,
R&p., Suppl., Obligations, No.
1919).
6. Dispoziţiunile
art.
1544
ce. civ. x.
(1194 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
în cazul când creanța sa împărţit
între
mai mulți moştenitori, deoarece ei nu
pot
avea un drept pe care nu l-a
avut autorul lor. (Demolombe, XXX, No.
46; Larombiere,
Obligations,: Art.
1545, 1544,
No. 10: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762,
nota 17, p. 507; Dalloz, Rep. Obligations,
No. 4694; Suppl., Obligations, No. 1920;
Laurent, XIX, No, 445; Planiol, UI,
Ne.
1127).

7. Dispoziţiunile

art,

1544

c.

civ,

fr.

MARTORI

Codul

civil

(1194 c. civ, rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
în cazul când creditorul renunță la solidaritate şi urmăreşie pe fiecare debitor
pentru o sumă mai mică de 150 lei. (Demolombe, XXX, No. 55, 54: Larombiăre,
Obligations, Art. 1345, 1544, No. 12, 20;
Dalloz,
Rp.
Obligations,
No.
4694;
Suppl., Obligations, No. 1920).
e asemenea, dispoziţiunile art. 1344
c, civ, fr. (1194 ce, civ. rom.), îşi găsesc
aplicaţiunea când creditorul voeşte să
proheze că un fidejusor a garantat
o creanță
pentru o sumă mai mică de 150
lei, însă
creanța întrece această sumă.
(Demolombe, XXX, No. 55, 54; Larombiăre,
Obligations, Art. 1545, 1544, No. 12,
20;
R&p., Obligations, No. 4694; Suppl., Dalloz,
Obligations, No. 1920),
9. Dacă însă creanta care întrece suma
de 150 este constatată prin act scris, se
poate dovedi prin martori că fidejusorul
a dat garanţia -sa pentru o sumă mai
mică de 150 lei. (Demolombe, XXX, No.
55, 54; Larombiăre, Obligations, Art. 1345,
1344, No. 12, 20; Dalloz, Rep. Suppl.,
Obligations, No. 1920).

10. Cuvinteie linale ale art. 1344 c. civ.

fr. (1194 c. civ. rom); „neconstatate prin
înscris“, după o părere, cuprind o eroare
de redacţiune şi trebuese înlocuite prin
cuvintele: „care ar fi trebuit constatate
prin înscris“. (Demolombe, XXX, No. 48;
Dalloz,
Rep.
Obligations,
No.
469;
Suppl., Obligations, No.
1925;
Laurent,
XIX, No. 444),

11. După altă părere, aceste cuvinte se

referă la situațiunea când titlul nu se
mai află în posesiunea creditorului, însă
cu, conditiunea ca el să nu-i fi fost luaţ
printr'un caz fortuit sau de forţă majoră,
căci în acest caz, se aplică dispoziţiunile
art. 1548 ec. civ. fr. (1198 ce. civ. rom.),
(Loullier. LX, No. 47; Dalloz, Râp., Obli.
gations, No. 4699).

Art. 1195. — Când în aceeaș instanță o
parte face mai multe
cereri, pentru cari nu are înscrisuri, dacă
toate aceste cereri u-

nindu-se, trec peste suma

de una sută cinci-zeci

lei), dovada prin
martori nu poate îi admisă, chiar când cred
itorul ar pretinde că aceste
creanţe provin din diferite cauze, şi că s'au
născut în diferite epoce,
afară numai dacă creditorul a dobândit aces
persoane, prin succesiune, donațiune sau cute drepturi dela alte
un mod
oarecare.
(Civ. 1191, 1196;
Civ.

Fr.

1345).

Text. fr. Art. 1345. — Si dans
demandes dont il n'y ait point de titre la parmâme instanee une partie fait plusieurs
Gerit, et que, jointes ensemble, elles
excedent la somme de cent cinquante francs
, la preuve pa temoins n'en

tre admise, encore que la partie
allâgue
rentes causes, et qwelles se soient
În
OI

que ces er6ances

proviennent

peut
de diftâ-

formtes en diffârents. temps, si ce n'6tait que

1) Aceşti lei snnt „Zei vechi“, confor
m
sistemului monetar în vigoare în
civil, Transformați în „lei noui“,
timpul
suma de 15) lei vechi ne dă 55
lei noui şi 55 bani,
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promulgării

Codului

Codul

civil

DESPRE

Art.

MARTORI?

1195

„

proedassent,

ces droits

par suecession,

donation

personnes

de

ou autrement,

difierentes.

Bibliografie

din 22 Oct.

M. G., Notă sub Cas. |, 1791

SascroReANU

(continuare).
67;

INDEX ALFABETIC
* Act scris 6, 8, 9.

Cesiune 4.

Consecinţă 1.
Creanţe anterioare

10, 11.

Deces 5,
Donaţiune
Dovadă 1
Imprumut
Iaceput de

scrisă

Culpă 10, 41,

7, 8, 9,

3.
urm.
5,
dovadă

6. In cazul

1345

c.

civ.

civ.

Îk.

(1195 c. civ. rom.), sunt consecinţa logică
şi formează sancţiunea dispozițiuniior art.
1544 ce. civ. în. (1191 e. civ, rom.). (Demolombe, XXX. No. 60, 61, 62; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 518 bis, LI; Dalloz, R6p.. Obligations, No. 4700; Suppl.
Obligations, No. 1924; Laurent, XIX, No.
458; Alexandresco, VII, p. 262).
Ă
2. Dispoziţiunile ari. 1545 ce. civ. în.
(1195 c, civ. rom), nu-şi săsec aplicațiunea la socotelile de tutelă. (Dalloz, Rep.
Obligations,
No.
4701;
Suppl., -Obligations, No. 1925),

3. Potrivit

dispozițiunilor

art.

1345

una

când

ce,

civ. fr. (1195 ce. civ. rom.), dovada cu martori este admisibilă când datoriile provin
dela persoane diferite prin succesiune, donaţiune sau cu un mod oarecare. (Demolombe, XXX, No. 62, Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 518 bis, II; Dalloz,
Rep., Suppl., Obligations, No. 1926; Planiol,, II, No. No. 1151; Alexandresco, VII,
p. 262).
4. Din
expresiunea
„autremeni“:
din

art. 1345 c. civ, fr. („cu un mod oarecare“

din art. 1195 ce. civ. rom), rezultă că excepţiunea prevăzuiă de acesti articol îşi
găseşte aplicațiunea în cazul când datoriile provenind dela diferite persoane, se
găsese
întrunite
asupra
aceleeaşi
persoane, fie cu titlu gratuit, fie cu titlu
oneros, cum ar fi prin o cesiune. (Demolombe, XXX, No. 62; Demanie et Colmet de Santerre, V, No. 318 bis, II; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 193%;
Planiol, II, No. 1131).

5. Se poate întâmpla ca două creanţe să

fr. (1195 e, civ. rom.).

1928; .Contra:

soane

diferite.

nu

creditorului

provin

(Demolombe,

dela

XXX,

său,

per-

No.

Râp.

XIII,

No.

10. In cazul prevăzut de art. 1545 c.
civ. fr. (1195 c. civ, rom.), după o părere,
creditorul va putea dovedi cu martori
prima
-creanţă deoarece pentru această
crență nu a fost în greşeala de a nu fi
luat act scris. (Demante
et Colmet de
Santerre, V, No. 348 bis, IV; Laurent, XLX,

$ 7602, p. 315; Daloz,
tions, No. 1929).

moștenitorul

(Dalloz,

Duranton,

deoarece

creanțele

este

Obligations, No, 4703: Suppl., Obligations,

No

No.

dela

datorii

din

Rp.

Suppl., Obligations, No. 1927; Alexandresco, VII, p. 262).
,
7, În cazul prevăzut de art. 1345 c. civ.
fr. (1195 e. civ. rom.), dovada cu martori
va fi admisibilă, când va exista un început de dovadă scrisă, deoarece acest articol este sancţiunea art. 1341 c. civ. fr.
(1191 e. civ. rom.). (Delvincourt, ÎI, p. 624;
Duranton,
XIII,
No.
324;
Demolombe,
XXX, No. 63; lLarombiere,
Obligations,
Art. 1345, 1346, No. 13; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 762, texi şi nota 36, p. 513;
Dalloz, Rep.. Suppl., Obligations, No. 1927;
Laurent, XIX, No. 460; Alexandresco, VII,
p. 262).
8. De asemenea, dispoziţiunile art. 1345
e. civ. fr. (1195 c, civ. rom.), nu-şi găsesc
aplicajiunea, când una din creanţe poate
îi dovedită cu martori, fiind exceptată
dela obligația unui act scris, iar cealaltă
este mai mică de 150 lei. (Demolombe,
XXX, - No. 04; Larombigre,
Obligations,
Art, 1545, 1546, No. 15; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 762, p. 315; Dalloz, R6p., Obligations, No. 4705; Suppl., Obligations, No.
1928; Laurent, XIX, No. 460; Huc, VIII, No.
285; Alexandresco, VIL, p. 262).
9. Această regulă îşi găseşte aplicaţiunea, indiferent dacă
creanța excepiată
dela obligația actului scris este anterioară
sau posterioară
celeilalte. (Demolombe,
XXX, No. 66; Aubry et Bau, ed. 4-a, VIII,
$ 762, text şi nota 57, p. 314; Dalloz, R€p.

pară că provin dela două persoane diferite, însă în realitate să nu aibă loc aceaslă situațiune şi deci să nu intre în
excepțiune, Astfel, nu intră în exceptiune
cazul când o persoană este deja debitoare
pentru 100: lei şi împrumută după decesul creditorului său o altă sumă de 100

lei

1545,

et Colmet de San-

constatată prin act scris, cealaltă datorie
poate fi dovedită prin martori; această
soluțiune rezultă din textul art. 1345 c.

Tutelă 2.

art.

Art,

Obligations,

terre, V, No. 318 bis, III; Dalloz,
Suppl., Obligations, No. 1926).

Marturi 4 urm,
Moarte 5.
Moda oarecare 3, 4.
Moştenitori 5.
Probă 1 urm,
Sancţiune 1, 7.
Socoteli de tutelă 2.
Succesiune 3.

Doctrină,
], Dispozitiunile

Larombitre,

1546, No, 15; Demante

(a doctrină)

1925, IL, 206.

1924, Pand. Rom.

459).

dispozitiunile
părere,
altă
13. După
prohibitive ale ari. 1345 ce, civ. fr. (1195
ec. civ. rom), se aplică la fiecare creanță

în particular,

iar

nu

numai

la toate re-

clamaţiune întrunite, (Demolombe, XXX,
No. 69: Larombi&ie, Obligations, Art. 1545,

1346, No. 8: Aubry
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et Rau, ed. 4-a. VIII,
Râp.,

Suppl.. Obliga-

Art.

1196

”

Art.

1196.— Toate

DESPRE

cererile,

Codul

MARTORI

sub

orice

titlu, cari nu sunt

civil

jus-

tificate 1) prin înscris, se vor face prin aceeaș petițiune. Orice |
alte pretenţiuni posterioare neprobate prin înscrisşi cari se puteau
face lajdarea petiţiunii,
nu vor mai îi primite. (Civ. 1195; Civ. Fr.

1346),

Text. fr.
qui ne seront
exploit, aprăs
6erit ne seront

Art. 1346. — Toutes les demandes, ă quelque titre que ce soit,
pas entitrement Justifies par 6crit, seront formâes par un mâme
lequel les autres' demandes dont il n'y aura point de preuve par
pas regues.
Bibliografie

Sesorogeanu

M. G,, Nolă
INDEX

sub

Cas.

Î, 1791

din 22 Oct.

ALFABETIC

(la doctrină)
Acţiune
Bani 3.

1

urm.

Cauză 13.
Competenţă 6,
Creanţe posterioare

Decădere 7, 14.
Dovadă 9, 14, 15.

Exigibilitate

| Marturi 1, 4.
Multiplicarea

8, 9.

Falsitate 9.
Hatărire 14, 15.
Invocare 12.
Jurământ 15,
Lucruri mobile

proceselor

„3,3
igaţi de a da 5,5,
Obligaţie
Obligaţie de a face şia nu

face 5.
Oficiu 12,

10, 11.

N

Ordine publică 12.Plată

13,

Probă 9, 14, 15.
Raţiune 1, 2, 15,
Sancţiune +, 2, 15.

5.

1. Rațiunea dispoziţiilor art. 1346 c. civ.
fr. (1196 c. civ. rom.), după o părere, este
numai sancţiunea art. 1345 c, civ. fr. (1195
c. civ. rom.) şi are de scop ca şi toate dispoziţiile art. 1541-1346 c. civ, fr. (11911196 c. civ. rom.), ca să împiedece eludarea dispoziţiilor prevăzute de art. 1541
e. Civ. în. (14191 c. civ. rom.), (Demolombe,
XXX,
No.
2;
Larombiăre, Obligations,
Art. 1545, 1346, No. 11, 19 urm.; Mass6
et
Verg€ sur Zachariae, III, $:597, p.
521;
Laurent, XIX, No. 462: Huc, VIII, No.
286:
Alexandresco, VII, p. 265).
2. După
altă
părere,
raţiunea
art.
1346 c. civ. fr. (1196 e. civ. rom.), este atât
sancţiunea art. 1345 ce. civ. fr. (1195 ce.
civ.
rom.) şi totodată are de scop să pue
piedecă la inconvenientele care rezultă din
multiplicitatea proceselor
mici. (Duranton, XIII, No. 527: Bonnier, Trait& des
preuves, No, 162; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 519 bis, |; Marcad€, Art.
1545, No. 5, Art. 1546, No. 6; Aubry ei
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, text şi nota 39,
p. 514; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4704;
Suppl.. Obligations, No. 1930; Planiol, II,
No, 1153),
d

dispo-

zitiunile art, 1346 c, civ. fr. (1196 e,
civ.
rom.), îşi găsese aplicațiunea, chiar
în
cazul când toate cererile întrunite
nu în„ în In articolul 1196 cod.
ment“ din articolul francez.

civil

român

care

1924,

Pand.

Rom.

1925,

1, 206.

trec suma de 150 lei. deoarece scopul legii
este de a evita multiplicitatea proceselor
mici. (Demante et Colmet de Santerre, V,
No. 519 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIU,
$ 762, p. 515; Dalloz, Rep. Obligations,
No. 4708; Suppl.. Obligations,
No. 1931;
Planiol, II, No.. 1153).
4, De asemenea, în această părere, dis.
pozițiunile art. 1546 c. civ. fr. (1196 c, civ.
rom.), îşi găsesc aplicaţiunea chiar crean-

ţelor mai mari de 150 lei, care nu au fost

Doctrină,

3. În această de a doua părere,

(continuare).

a co piat

cuprinse în acţiunea primitivă şi care ar
putea fi dovedite prin martori în baza
art. 1547, 1343 şi chiar celor prevăzute în
art. 1545 partea finală c, civ. fr. (1197,

1198 şi 1195 c. civ. rom.). (Duranton, XIII,
527; Bonnier, Trait6 des preuves,
162; Demanie et Colmet de Santerre, No.
V,
No. 319 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$
No.

762, p. 315; Dalloz, Rep. Obligations,
No. 4708; Suppl,, Obligations,
No.
1952,
1935; Planiol, II, No. 1135).
„
Dispoziţiunile art. 1545 şi 1546 ce. civ.
În.

(1195

şi

119

ce. civ.

aplicaţiunea atât în cazul
de obiect sume de bani,

rom.),

îşi găsesc

când cererile au
cât şi în cazul

când au de obiect lucruri de specii 'diferite, fie că este vorba de obligaţiuni
a da, fie că este vorba de obligaţiuni de de
a
face sau a nu face. (Larombiăre, Obligations,

Art.

1545, 1346, No. 9; Dalloz,

R&p.,

Obli-

gations, No. 4709).
|
6. Dispoziţiunile acestor articole
îşi găsesc aplicaţiunea şi în cazul când
acţiunile
ar

trebui făcute la tribunale diferite.
rombiâre, Obligations, Art. 1345, 1346, « No.
22; Dalloz, Râp., Obligations, No.
4709;
Suppl., Obligations,
No.
1957;
Contra:

Toullier, IX,
No. 74).
7. In cazul

No.

când

50;

Demolombe,
Ă
ereditorul face

XXX,

acțiune pentru o obligaţie mai mică deo 150
lei şi se stabileşte că el are mai multe
creanţe, care împreună trec de 150 lei, cererea va fi respinsă, însă el nu e decăzut
din drepturile sale, ci poate face o nouă

acţiune

în

care

art, 1316 cod. civil
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să

îndeplinească

francez; lipseşte

cuvântul

cerințele
„entizre-

Codul

civil

DESPRE

prevăzute de art. 1545 şi 1346 c. civ. fr.
(1195 şi 1196 c. civ..rom.). (Larombiere,

Obligations, Ari. 1345, 1346, No. 7, 8; Dal-

loz, Rep., Obligations, No. 4707).
8. Dispoziţiunile art. 1346 c.
civ.
fr.
(1196 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicatiunea la creanţele care au luat ființă, după

introducerea

acțiunii

în

justiţie.

(Demo-

lombe, XXX,
No. 76; Larombitre, Obligations, Art. 1346, No. 25; Marcadâ, Art.
1346, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 762, text şi nota 46, p. 317; Dalloz, Rep.,
Obligations, No. 4710; Suppl., Obligations,

No. 1935; Laurent, XIX, Ne. 467; Planiol,
II, No. 1154; Alexandresco, VII, p. 264).
9. In acest caz, dacă pâritul pretinde

că creanţa nu s'a născut
posterior introducerii acţiunii, el va fi obligat să dovedească alegațiunea sa şi falsitatea decla-

raţiei reclamantului. (Demolombe, XXX,
No. 76; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4710;
Suppl.,

Obligations,

No.

1935).

10. Dispoziţiunile

art.

1346

c.

civ.

îr.

(1196 c. civ. rom.), nu se aplică, după o
părere, creanţelor care nu erau încă exigibile la daia introducerii acţiunii. (Du-

ranton, XIII, No: 327; Demolombe, XXX,
No. 75; Bonnier, Trait6 des preuves, No.
162; Marcad€, Art. 1546, No. 5; Dalloz,
Rep., Obligations, No.. 4711; Suppl., Obligations, No. 1936; Laurent, XIX, No. 466;

ada:

II, No. 1134; Alexandresco, VII, p.

11. După

altă părere, dispoziţiunile art.

1345 şi 1346 c. civ. fr. (1195 şi 1196 c. civ.
rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi la crean:
țele care nu sunt încă exigibile în mo-

mentul introducerii acţiunii, reclamantul
fiind obligat să facă menţiune de ele şi
tribunalul trebuind
nind valoarea lor

dovada

cu

sibilă.

martori

să le ţie în seamă reupentru a vedea dacă

este

(Larombiere,

sau

nu

admi-

Obligations,

Art.

1545, 1346, No. 21; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 319, UIL; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII,

$ 762, text şi noia 44, p. 316).

Art, 1197

MARTORI

12. Tribunalele

nu

pot

să

invoace

din

oficiu dispoziţiunile art. 1346 c. civ.
(1196 ce. civ. rom.), deoarece nu sunt

fr.
de

ordine publică. (Duranton, XIII, No. 328;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4714; Con-

tra: Larombiere, Obligations,
Art.
1545,
1546, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 762, text și nota 48, p. 318; Alexandresco,
VII, p. 265).
-

13. In cazul când din două creanţe care

rezultă

din

trunite

trec

cauze

de

diferite

şi amândouă

150 lei, debitorul

una, creditorul poate acţiona
pentru plata celeilalte creanţe.

debitorul

în-

a plătit

pe debitor
Dacă însă

a plătit din fiecare câte o parte,

în acest caz, pentru restul creanţelor îşi vor

găsi

aplicaţiunea

dispoziţiunile

art.

1544

şi 1346 c. eiv. fr. (1194 şi 1196 c. civ. rom.)(Dalioz, Râp., Obligations, No. 4712).
14, În cazul când creditorul a contravenit la dispoziţiunile art. 1346 e. civ. fr.

(1196 ce. civ. rom.) şi a făcut o acţiune pen-

iru una din creanţe, dobândind o hotăriîre,
după o părere, el este decăzut din dreptul
de a mai face acţiune pentru creanţele

: celelalte,

dească

neputând pretinde să le doveprin alte probe afară de martori.

(Mass6 et Verg€ sur Zachariae, III, 8 597,
nota 16, p. 521; Marcad€, Art. 1546, No.
4; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 762, text
şi nota 47, p, 317: Dalloz, Rep., Obligations,

No. 4706; Suppl., Obligations, No. 1954;
Laurent, XIX, No. 468; fuc, VIII, No. 286;

Alexandresco, VII, p. 265).
15. După altă părere, în acest caz,
diiorul poate să-şi dovedească cererile
sterioare prin jurământ, deoarece art.
c. civ. în. (1196 e. cîv. rom), nu este
cât complementul şi sancţiunea art.
e. civ. fr. (1195 e. civ. rom,), neavând

decât să împiedece

scop

(Toullier,

martori.

cu

admiterea

IX,

No.

49;

crepo1346
de1345
de

probei Demo-

lombe, XXX, No. 77; Larombiăre, Obligagations, Art. 1545, 1346, No. 12; Dalloz,
Râp., Obligations, No, 4706; Demanie ei
Colmet de Santerre, V, No. 319 bis, IV).

Art. 1197. — Regulele mai sus prescrise nu se aplică în cazul
când există un început de dovadă scrisă.
Se numeşte început de dovadă, orice scriptură a aceluia în
s'a format

petițiunea,

căruia

1174,
1533;

1198,
1183, urm., 1188 $ 2 și 3, 1191,
Pr. civ. 185, 234; C. com. 349; Civ. Fr.
Text. fr. Art.

1347. —

commencement

Les râgles ci-dessus

de preuve par

6erit.

On appelle ainsi tout acte par 6erit qui

la demande

est forme,

le fait allegu€.

est

el

reprezintă,

pretins. (Civ. 297, 308,

şi care scriptură face a îi de crezut faptul

existe un

ce

a celui

sau

contra

1203,
1347).

regoivent

1206

exception

urm,
lorsqu'il

6man6 de celui contre lequel

ou de celui qu'il reprâsente,

et qui

rend

vraisemblable
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(ă doctrină)
Acceptare 38, 39, 40.
Act autentic 43, 21,44—49,'
51, ».63.
63
Act imperfect 42, 44, 45.
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Act scris 6, 7.
Act sub semnătură pri:

Intenţie 4.
Interogator 24—28, 68,
Inventar 62.
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Judecător de instrucţie 28.
Mandat 29, 30, 34.
Marturi î urm.

Acţiune oblică
Adăugiri 3.

Menţiune

vată 13, 44, 52—56, 63.

Mărturisire 24—28, 68,

36.

Anulare 45, 51, 66.
Apreciere suverană

Bărbat 32, 33, 34.

Moştenitori 36, 60.
Nulitate 45, 31, 66,
Obscuritate 26.

9, 10,

Ofițer public 45.
Părţi contractante 22,
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Condiţiuni 7, 8, 11, 16.
Contra actului 1,
Convenţiune 1, 3, H.
Creditori 36.
Curte de casaţie 8.
Declaraţie verbală 12, 24,

]

actului2.

Prezumpţiune
Prezumpţiuni
Proces 24.

38,

4.
5,

Radiere 67.

Reclamant 15,
Recunoaștere 65, 66, 68.
Recurs 8.
Refuz 27, 48.

56

Registre casnice 61.

Fapte juridice 1.
Femeie 22, 33, 34,
Foi volante 60.

Registre comerciale 23, 31.
Reprezentanţi 7, 29, 30, 35.
Scop 14.
Scrisori 57, 58, 59. .
Semnătură 19—21, 38, 45—

21, 42, 45, 66.

Gestiune de afaceri 30, 33.

Hârtii casnice 61,
Imprumut 58,
Incapacitate 45, 51,
Inceput de dovadă scrisă
1 urm,
Incompetenţă 45,
Ioculpat 28,

54, 59, 60.

Separaţie

d» bunuri

Solidaritate 49,
Terţi 37—40,

33,

“

dela

dispoziţiunile

art.

1347 ce. civ. fr.

1341

al.

4

c. civ.

1 c. civ. rom), pentru a se
convenţiune sau fapt juridic

de o valoare mai mare de 150 lei. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4742; Suppl., Oblisations,

No.

1952;

271).

2. De

asemenea,

Alexandresco,

în

acest

caz,

VII,

p.

proba

cu

martori este admisibilă, prin derogare dela

dispoziţiunile art. 1341 al. 2 e. civ. fr. (1191
al. 2 ce. civ. rom.), pentru a se dovedi contra sau peste cuprinsul actelor serise. (De-

molombe,

gations,

XXX, No. 107; Larombiăre, Obli-

Art.

ed. 4-a, VIII,
Obligations,

1547,

No.

4;

$ 764, p. 331:

No.

4742;

Aubry

Suppl..

Pand.

Rom.

Pand.

1925,

[, 206.

orice derogări,
modificări
sau
adăugiri
verbale ce sar fi adus convenţiunilor după
încheierea lor. (Dalloz, Râp., Obligations,
No. 4742; Alexandresco, VII, p. 274).

când -începuiul de probă scrisă se referă
la o epocă anterioară sau concomitentă facerii actului, deoarece părţile sunt prezumate că nu l-au avut în vedere. (Duranton, XIII, No. 359; Dalloz, Rep., Obligations, No. 4756).

de dovadă

scrisă

face

ad-

misibile şi prezumpțiunile, iar nu numai
dovada cu martori. (Alexandresco, VII, p.
271, nota 4).
6. Dovada cu martori nu este admisibilă,
chiar dacă ar exista un început de dovadă
scrisă, când este vorba de contracte pentru
care legea cere în mod formal un act scris
şi cari nu pot fi dovedite prin martori,
chiar dacă obiectul lor ar fi în valoare
mai mică de 150 lei. (Demolombe, XXX,

No. 108; Larombiăre, Obligations, Art. 1547,
No. 8 urm.; Dalloz, Râp., Obligations, No.
7. Potrivit
civ. fr. (1197
unui început
condițiuni: 1)
opune

(1197 ce. civ. rom.), rezultă că în cazul când
există un început de dovadă scrisă, proba
cu martori este admisibilă, prin derogare
fr. (4191 al.
dovedi orice

Rom.

1924,

No. 1952; Laurent, XIX, No. 474, 541; Alexandresco, VII, p. 271).
3. De asemenea, în acest caz, proba cu
martori este admisibilă pentru a dovedi

înscrisul

Doctrină,

- 1. Din dispoziţiunile art.

Oct.

4743),

Testament 65, 66,
Vânzare 67.
Venituri 64,
Verosimilitate 7, 9, 11, if,

Inducțiune 10.

1924,

12

5, Inceputul

Prescripţie 63.

Derogare 1, 3, 3.
Dotă 32, 33.
Dublu exemplar 55, 56,
Emanaţie 7, 16—18, 30—37,

Formalităţi

Peste cuprinsul
Plată 67.

I,

Rom.

4, Dovada cu martori nu este admisibilă

61.

Modificare 3.

Ambiguitate 26.

S.

Febr. 1925, Pand.

et Bau,

Dalloz, Râp.,
Obligations,

să

sau

înscrisul

să

dispoziţiunilor
art. 1347 c.
c. civ. rom), pentru existenţa
de dovadă scrisă se cer trei
existenţa unui înseris; 2) ca

emane

dela

facă

dela

acel

reprezentantul

a fi crezut

căruia
său;

faptul

i se

3)

ca

pre-

tins. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 4746;
Alexandresco, VII, p. 271).
8. Curtea de Casaţie are dreptul să, verifice existenţa condiţiunilor legale ale începutului de probă scrisă, aceasta fiind o

chestiune de drept, deoarece legea determină caracterele începutului de dovadă

scrisă. (Loullier, IX,
No. 133; Duranton,
XIII, No. 544: Demolombe, XXX, No. 142;

Larombiăre, Obligations, Art. 1547, No. 27;
Bonnier, Trait6 des preuves, No. 170; De-

mantie

bis, II,

et

Colmet

II[;

Aubry

de

Santerre,

V,

No.

320

et Rau, ed. 4-a, VIII,

$ 764, p. 543; Dalloz, Râp., Cassation, No.
1652, 1633; Obligations, No. 4747; Suppl.,

Cassation, No. 400 urm:; Obligations, No.
1955; Laurent, XIX, No. 540; Alexandresco,
VII, p. 275, 278).
9, Tribunalele apreciază, însă, în
suveran dacă actele produse,
după

-— 306 —

mod.
con-

Codul

civil

textul
faptul

lor şi împrejurări, fac a fi crezut
pretins. (Loullier, IX, No. 133; Du-

ranton,

DESPRE

XIII,

No.

544;

Demolombe,

XXX,

No. 142; Larombitre, Obligations, Art. 1347,
No. 27; Aubryiet Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764,
p. 545: Mourlon, II, No. 1609; Bonnier,
“Trait6 des
preuves, No. 170; Dalloz, Râp.,
Cassation,
No. 1654; Obligations, No. 4788;
Suppl., Cassation, No. 400 urm.; Obligaiions, No. 1956; Laurent, XIX, No. 540;

Huc,

VIII,

276, 278,

No. 294; Alexandresco,

nota

VII,

p.

1).

10. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă există sau nu un început de dovadă scrisă, când hotărîrea lor nu este privitoare la caracterul legal al actelor, ci la
inducţiunile ce pot fi trase din ele. (Bonnier, Trait€ des preuves, No. 219; Alexandresco, VII, p. 278).
11. Prima condiţiune pe care o cere art.
1547 c. civ. fr. (1197 e. civ. rom), pentru
existența unui început de dovadă scrisă,
este să existe un înscris care să facă a

fi crezut faptul pretins. (Dalloz, Bâp., Obligations, No. 4750; Suppl., Obligations,
No. 1958; Alexandresco, VII, p. 274).
12. Nu sunt suficiente pentru a constitui
un început de dovadă scrisă în sensul pre-

văzut de art. 1547 c. civ. În. (4197 €. civ.
rom.),
declarațiuni
verbale
neconstatate
prin act scris. (Demolombe, XXX, No. îi;
Bonnier, Trait€ des preuves, No. 165; Dalloz, R€p., Obligations, No. 4750; Suppl.
Obligations, No. 1958).
E

13. Inceputul de dovadă scrisă poate
rezulia din orice act scris, fie el autentic
sau

sub

semnătură

privată.

(Dalloz,

Obligations, No. 4751).

Râp.,

14. Pentru ca să constitue un început
de dovadă scrisă, nu este necesar ca scopul

înscrisului să fi fost de a constata

faptul

litigios, ci este indiferent scopul în care
a fost
redactat
înscrisul.
(Demolombe,
XXX, No. 112, 115; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 320 bis, III; Dalloz, Râp.
Obligations, No. 4751; Suppl., Obligations,
No. 488; Planiol,
No. 1960; Laurent, XIX,
II, No. 1168).
15, Existenţa înscrisului dia care se pre-

tinde că rezultă începutul de dovadă scrisă
şi deci înscrisul

trebueşte

să fie certă

No.

Alexandresco, VII,

tre-

bueşte să fie produs de reclamant. (Dalloz.
Râp., Obligations, No. 4752; Laurent, XIX,
490;

16. A

condiţiune

doua

p. 272).

cerută

de

art.

1547 c. civ. fr. (1197 ce. civ. rom), pentru
existența unui început de dovadă scrisă
este ca actul scris să emane dela acel conira căruia i se opune. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 4755; Planiol, Îl,
No. 1124;

Alexandresco, VII, p. 274).
17. Actul scris de acel care cere să facă
proba, nu poate constitui un început de

dovadă scrisă, deoarece există principiul
că nimeni nu poate să-și creieze lui însuşi

un titlu. (Larombitre,
Obligations, Art.
1547, No. 6; Dalloz, R6p., Obligations, No.

4786;

Laurent,

18. Pentru

XIX,

ca

un

No.

act

524).

să fie considerat
—
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că emană dela o persoană, trebueşte ca
ea să fie autorul declaraţiilor sau dispozițiunilor ce le cuprinde. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 4757).

19. Un

act

seris

de o persoană,

chiar

nesemnai de ea, poate constitui un început de dovadă scrisă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 4757; Suppl., Obligations, No.
1961; Alexandresco,
VII, p. 272).
20. De asemenea, un aci semnat de o
persoană, chiar nescris de ea, poate constitui un început de dovadă scrisă. (La-

rombi€re, Obligations, Art. 1347, No.
Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 4757).

î5;

21]. Un act autentic, chiar nesemnat de
parte, însă valabil ca act autentic, poate
servi ca început de dovadă scrisă, dacă

au fost

îndeplinite

formalităţile ceruie de

lege pentru a supleea semnătura. (Demolombe, XXX, No. 119;
Larombiere, Obligations, Art. 1347, No. 17; Dalloz, Rp,
Obligations, No. 4758; Suppl., Obligations,
No. 1962; Planiol, II, No. 1168; Alexandresco, VII, p. 275).
22. Pentru ca un act să poată servi ca
început de dovadă scrisă, nu este absolut
necesar ca persoana conira căreia se invoacă să fie parte contractantă în act,
ci este deajuns ca ea să intervie în propriul său interes şi ca să emane dela ea
clauza ce i se opune. (Larombitre, Obligations, Art. 1547, No. 16; Dalloz, Rp.

Obligations,

dresco,

VII,

No.

4783;

p. 274, iext

23, Registrele

servi

ca

început

furniturile

ce

Comp.:

Alexan-

şi nota

3).

comercianților

de

dovadă

le cuprind,

nu

scrisă,

pot
pentru

contra

persoa-

nelor necomerciante. (Larombitre, bliga.
tions, Art, 1547, No. 6; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 764, nota 58, p. 539; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4787; Suppl., Obligations, No. 1972; Laurent, XIX, No. 524;
Contra: Toullier, IX, No. 68 urm.).
de

24. Pot

dovadă

servi,

sirile făcute
molombe,

scrisă,

în

principiu,

declaraţiile

început.

mărturi-

de o parte în audienţă.

XXX,

No.

123; Larombiăre,

gations,

Art. 1547, No.

ed.

VIII,

4-a,

ca

şi

$ 764,

(De-

Obli-

21; Aubry et Rau,

p. 355;

Dalloz,

Râp,,

Obligations, No. 4765; Suppl., Obligations,
No. 1968; Laurent, XIX, No. 510; Huc, VIII,
No. 293; Alexandresco, VII, p. 273).
25. Răspunsurile părţilor întrun interogator pot fi considerate ca un început de

dovadă scrisă. (Toullier,
125; Demolombe, XXX,

IX, No. 116, 118,
No. 124; Larom-

bigre, Obligations, Art. 15347, No. 21; Marcad6, Art. 1547, No. 3; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 764, p. 5535; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4763; Laurent, XIX, No. 504;
Huc, VIII, No. 293; Planiol, II, No. 1124;
Alexandresco, VII, p. 275).
26. Inceputul de dovadă scrisă poate
rezulta din obscuritatea şi ambiguitatea

răspunsurilor la interogator.
Obligations, No. 4778).
27.

Refuzul

unei

persoane

(Dalloz, Rep.,
de

a se pre-

zenta pentru a răspunde la un interogator
sau dacă vine, refuzul de a răspunde, poate
307—
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servi ca un început de dovadă scrisă, deoarece poate servi şi ca dovadă complectă
a obligaţiei. (Demolombe, XXX, No. 135;
Larombitre, Obligations, Art. 1547, No. 52;
Dalloz, Rp., Obligations, No. 4774; Laurent, XIX, No, 505; Alexandresco, VII, p.

274).

|

28. Un început de dovadă scrisă poate
rezultă din răspunsurile făcute de un iînculpat într'un. interogator luat de judecă-

torul de instrucţie. (Demolombe, XXX, No.
125; Larombiăre, Obligations, Art. 1347, No.

21; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 168;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764, text şi
nota 25, p. 336; Dalloz, Rep... Obligations,

No.

4770;

Suppl.,

Obligations,

No.

1970;

Laurent, XIX, No. 513; Huc, VIII, No. 29%;
Alexandresco, VII, p. 274).
29. Un început de dovadă scrisă poate
rezulta din actul mandatarului care
poate
fi opus mandantului. (Demolombe,
XXX,

No. 134; Larombitre, Obligations, Art. 1547,
No. 7, 8; Mass6 et Verge sur Zachariae,
III, $ 598, nota 5, p. 524; Bonnier, Traite
des
preuves, No. 167; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII; $ 764, nota 8, p. 332, text şi nota
28,

p.

4796;
rent,

337;

Dalloz,

Râp.,

Suppl., Obligations,
XIX, No. 49%, 518;

Obligations,

No.

No. 1974; LauHuc, VIII, No.

293; Alexandresco, VII, p. 275).
30. Inscrisul emanat dela un mandatar
legal sau convențional şi chiar dela un
gerant de afaceri, poate fi opus mandantului, deoarece emană dela reprezentantul
său. (Demolombe, XXX, No. 134; Larombi&re, Obligations, Art. 1547, No. 7; Bon-

nier, Trait€ des preuves, No. 167; Aubry
et Rau, VIII, $ 764, p. 552, 357; Laurent,
XIX, No. 492, 518; Huc, VIII,
Alexandresco, VII, p. 275).

No.

295;

31. Pot servi ca început de dovadă serisă

registrele unui comerciant scrise de prepuşii
săi şi sub direcţia sa, deoarece aceste registre sunt consideraie ca scrise de însuşi

comerciantul.

No.

4758;

(Dalloz,

Alexandresco,

32. Actele

emanate

Râp.,
VII,

dela

Obligations,

p.

275).

bărbat

care

reprezintă pe femeia sa în 'limiia puterilor
sale şi care nu fac o dovadă complectă
prin ele înşile, pot servi contra femeiei ca
începui
de
dovadă
scrisă. (Demolombe,
XXX, No. 135;
Larombitre,
Obligations,
Art. 1547, No. 7; Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4802; Suppl., Obligations, No. 195;
Laurent, XIX, No. 521).
33. Actul scris emanat
dela bărbatul

de care femeia este separată de bunuri, nu

poate servi ca început de dovadă scrisă
contra femeiei, chiar dacă a lucrat ca ne-

gatiorum gestor, dacă femeia nu a aprobat
estiunea

şi deci actul

scris.

(Demolombe,

XX, No. 156; Larombiăre, Obligations, Art.

1547, No. 8; Aubry et Rau,
$ 764, p. 338; Laurent, XIX,

34. Actul

emanat

ed.
No.

dela femeie,

4-a, VIII,
521).

care 'nu

e mandatara soţului său, nu poate constitui
contra acestuia un început de dovadă scrisă.
- (Demolombe, XXX, No. 156; Larombiere, O-

bligations, Art. 1547, No. 8; Aubry et Rau,

Codul

MARTORI

ed.

4-a,

VIII,

8 764,

Obligations,

No.

524).

4805;

p.

358;

Dalloz,

Laurent,

XIX,

civil
Rep.

No.

35. Actul emanat dela autorul persoanei

căreia i se opune, poate fi invocat contra
ei ca un început de dovadă scrisă. (Loul-

lier, IX, No. 67; Demolombe, XXX, No. 133;
Larombitre, Obligaiions, Art. 1347, No. 7;
Bonnier, Trait& des preuves, No. 167;
bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764, p.

337;

Dalloz,

Suppl.,

XIX,

No.

No.

Rep.

Obligations,

295;

492,

515,

Obligations,
No.

516,

Alexandresco,

1976;

518;

VII,

36.

Astfel,

actul

poate

fi opus

moștenitorilor

emanat

Au332,

No.

4807;

Huc,

VIII,

Laurent,

p. 275).

dela

defunct

şi suecesorilor

săi universali, precum şi actul emanat dela
debitor poate servi ca început de dovadă
scrisă contra creditorilor săi care exercită
drepturile şi acţiunile sale potrivit dispozițiunilor art. 1166 ce. civ. fr. (074
c. civ.
rom.). (Toullier, IX, No. 67; Demolombe,
XXX, No. 135;
Larombiere,
Obligations,
Art, 1547; No. 7; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 167; Aubry et Bau, ed. 4-a, VIII,
$ 764, p, 532, 357: Dalloz, Râp., Obligations,

No.

4807:

Suppl.,

Obligations,

No.

197%;

Laurent, XIX, No. 492, 515, 516, 518; Huc,.
VIII, No. 293; Alexandresco, VII, p. 275).

37. Actul

emanat

dela o terță persoană

nu poate servi ca început de dovadă scrisă,
afară de cazul când legea ar spune în mod
expres contrariul. (Demolombe, XXX, No.

156; Larombiăre,, Obligations, Art. 1547,
No. 8; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764,

p

333; Dalloz, R€p., Obligations,
upl., Obligaiions, No. 1975).

38. Dacă

No.

4790;

însă, acest act a fost aceeptat

de persoana căreia i se opune, semnându-l
sau declarând în mod expres că trebueşte
considerat ca făcut de ea, el poate servi

ca început de dovadă scrisă. (Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 4794; Suppl., Obligations,
No.

1973; Alexandresco,

VII, p. 274, nota 3).

39. Această soluţiune poate avea loc
chiar dacă actul emanat dela terț a fost
acceptat tacit. (Demolombe, XXX,
No. 132;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VILI, $ 7604, p. 53%;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 4794; Suppl:
Obligations, No. 1973).
40. În acest caz, însă, acceptarea tacită
va trebui, în general, să fie restrânsă în
limite foarte strâmie. (Dalloz, Râp., Obli-

gations,
1975;

No.

4794; Supovl., Obligations, No.

Laurent,

4].A

treia

XIX,

No.

condiţiune

494,

495).

pentru

existenţa

unui început de dovadă scrisă este ca actul
scris să facă a fi crezut faptul pretins,

ub acest raport actele se împart în două
clase: 1) Acte care cuprind enunţări în-

destulătoare
nile părţilor

interesează,

pentru a constata convenţiusau faptele juridice care le

însă nu

pot

forma

o dovadă

complectă; 2) Actele care în intenţia părților, nu au avut de scop să constitue o
dovadă, dar care totuşi
cuprind
unele

enunţări de natură a face a fi crezut faptul

pgetins,

— 308 —-

(Dalloz,

R€p.,

Obligations,

No.

Codul

civil

42. În

DESPRE

prima

actele

disting

se

clasă

periecte, adică acele valabile în privința
formei, dar cărora legea nu le atribue decât valoarea unui început de dovadă scrisă
şi actele imperfecte, adică acele atinse de
un viciu şi care deci nu au forţă probantă.

(Dalloz, R&p., Obligations,

No. 4811).

43, Printre actele perfecte, se socotesc
aciele prevăzute de art. 1520 şi 1535 €. civ.
fr. (4174 şi 1188 c, civ. rom.). (Dalloz, R6p.,
Obligations, No. 4811).
a
priveşte actele imper44. In ceea ce

făcut o distincţiune în-

fecte, trebueşte de

ire actele autentice şi cele sub semnătură.
Obligations, No.
privată. (Dalloz, Rep.,
4812).
45, Actele auteniice, potrivit dispoziţiu-

nilor art. 1318 c. civ. fr. (1172 e. civ.rom.),
dacă sunt nule, pentru lipsă de forme,

incapacitate sau incompeienţa
ofițerului
public, fac dovadă compleetă când sunt
semnate de părți, iar când nu suni semnate de părți nu au nici măcar valoarea
unui început de dovadă scrisă. (Loullier,

XIII, No.

IX, No. 86; Duranton,
rombiăre,

19;

Obligations,

Marcad,

Art.

1547,

Ari.

No.

352; La-

1347,

No.

3; Aubry

Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764, p. 340, 344;
loz, R€p., Obligations, No. 4812).

18,

et

Dal-

46. Un act sinalagmatic autentic, semnat

numai de unele părți contractante, după o
părere, poate servi ca început de dovadă
scrisă contra celor ce l-au. semnat, afară
de cazul când valabilitatea convenţiunii
a fost condiţionată de existența valabilă

a unui act autentic, (Toullier, LX, No. 87,
88; Larombitre, Obligations, Ari. 1547, No.
19; Dalloz, R€p., Obligations, No. 4814; A-

lexandresco,

VII, p. 275).

a doua

părere,

în acest

situaţiunea

tuturor

părţilor

47. După

caz,

actul nu valorează ca început de dovadă
scrisă nici contra părţilor care l-au semnat,

deoarece

con-

tractante trebueşte să fie egală. (Duranton,
XIII, No. 352; Dalloz, Râp., Obligations,

No. 4814).

48. După a treia părere, dacă lipseşte
semnățura unora din părţi, actul autentic
poate servi ca început de dovadă scrisă
conira părţilor care l-au semnat, dacă însă
se constată că lipsa semnăturii se datorește
refuzului de a semna, actul nu are nicio
valoare, deoarece convenţiunea sa rupt.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 7604, text
şi nota 45, p. 341; Laurent, XIX, No. 528).
49. Dacă actul autentic care cuprinde

o obligaţie solidară este semnat numai de
unii din codebitorii solidari, el va putea

servi

ca

început

de

dovadă

scrisă

contra

acestora, afară de cazul când ei ar pretinde că nu s'au obligat decât sub condiţiu-

MARTORI

Art.

1197

Ari. 1547, No. 14; Dalloz, R6p., Obligations,

No, 4817).
51.

i

Actele autentice

nule pentru incapa-

citatea celui ce le-a subseris, nu pot servi
ca

început

de

dovadă

scrisă.

(Larombitre,

Obligations, Art. 1547, No. 10; Dalloz, Râp.,
Obliga tions,

No.

p. 272).

4826;

Alexandresco,

VII,

52. Actele sub semnătură privată
semnate de părţile contractante, nu

nepot

servi ca început de dovadă scrisă, contra
părţilor care nu le-au semnat. (Larombiere,
Obligations, Art. 1547, No. 13; Dalloz, R&p.,

Obligations, No. 4819;
No.

Suppl.. Obligations,

1979).

53. Un act sub semnătură

privată scris

în întregime de o persoană, chiar nesemnat
de ea, poate servi ca început de dovadă

scrisă contra ei. (Toullier, IX, No. _ 128;
Duranton, XIII, No. 550; Demolombe, XXX,

No. 115; Larombire, Obligations, Art. 1347,
No. 14, 50; Aubry et Bau, ed. 4-a, VIII,
$ 7604, p. 534; Laurent, XIX, No. 497; Alexandresco, VII, p. 272).
54. Asifel,
o
chitanţă
descărcătoare
scrisă în întregime de creditor, chiar nesemnată
și atlată în mâna
debitorului,
constitue un început de dovadă scrisă a

plăţii.

(Duranton,

Râp.,

Obligations,

55. Actul
cuprinde o

XIII,

No.

No.

350;

Dalloz,

4821).

.

sub semnătură privată care
convenţiune sinalagmatică şi

nu a fost făcut în dublu exempiar sau
nu poartă menţiunea îndeplinirii acestei
formalităţi, după cum cere art. 1325 c.

civ. fr. (1179 e. civ. rom.), după o părere,
nu are valoarea. unui început de dovadă
scrisă, deoarece
consimțimântul
părţilor

sa dat numai cu condiţiunea ca aceste formalităţi să fie îndeplinite. (Duvergier sur
Toullier, VIII, p. 522 nota a; Duranton,

XIII, No. 164
Demolombe,
XXIX, No.
499; Dalloz, R€p., Obligations, No. 4055;
Suppl.; Obligations, No. 1670).
56. După altă părere dominantă, actul
sub

semnătură

convenţiune

privată

care

sinalagmatică

cuprinde

o

nefăcut în du-

blu exemplar, poate fi considerat, după
împrejurări, ca făcând un început de dovadă scrisă, deoarece emană dela partea
căreia i se opune şi. poate face să fie cre-

zut faptul pretins. (Toullier, VIII, No. 322;
IX, No. 84; Larombiere, Obligations, Art.

14525, No. 38; Troplong, Vente, IL, No. 3%;
Bonnier, Trait6 des preuves, No. 689; Mar-

cad, Art. 1547, No. 5; Demante

et Colmet

de Santerre, V, No. 288 bis, X; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 756, text şi nota 58,

p. 231, $ 764, p. 540; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4056; Suppl., Obligations, No.

nea ca să se oblige şi codebitorii lor. (Larombitre, Obligations, Art. 1347, No. 20:

1071; Alexandresco, Vil, p. 275).
57. Scrisorile misive pot servi ca început de dovadă scrisă, deoarece pot chiar
servi ca dovadă complectă a convenţiunilor.

necomplectă,

16;

Dalloz, R€p., Obligations, No. 4816).
50. Actul care cuprinde o semnătură
nu

ci din împrejurări
sa, poate fi admis

din

voinţa

semnatarului,

independente

de

tribunale

de voinţa

ca început

de dovadă scrisă. (Larombiere, Obligations,

(Larombiăre,
Aubry

Obligations,

et Rau,

p. 342; Dalloz, Rep.
Laurent,

XIX,

No.

ed.

Art.

4-a,

No.

$ 264,

Obligations, No. 4828;
558;

Huc,

293; Alexandresco, VII, p. 273).
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1347,

VIII,

VIII,

No

Art. 1197
58.

DESPRE

Scrisoarea

roagă pe
unui terţ

prin

care

o altă persoană
o sumă de bani,

început de dovadă

pentru

împrumutul

a avut

loc.

Obligations,

No.

gations,

Art.

1347,

p. 271, 272).

o

a se stabili că

(Larombiăre,

Obli-

Alexândresco,

VII,

No.

30;

4832;

persoană

să împrumute
poate servi ca

Dalloz,

Rep.,

rombi&re, Obligations, Ari.
Laurent, XIX, No. 534).

Râp.,

60. oile

Obligations,

No.

volante semnate

de cel căruia

rombiere,

Obligations,

Art.

1347,

No.

16;

Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764, p. 540;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 4858; Suppl.,

Obligaiions,
489;

No.

1981;

Alexandresco,

Laurent, 'XIX,

VII,

61. Menţiunile

p.

făcute

9272, 275).

dovadă

pe 'marginea

Alexandresco,

VII,

62. Enunţările

p. 273).

dintr'un

inventar,

pot

constitui un început de dovadă scrisă con“tra celor dela care emană. (Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 4842).
|
63. Un act autentic sau privat nu poate
servi ca început de dovadă scrisă, când

este respins prin o: excepţiune, care îl face
să fie stins sau fără efect, cum ar fi de

exemplu, prescripțiunea. (Toullier, IX, No.
97; Rolland de Villargues, Repertoire du
notariat,

€crit,

No.

Commencemeni

55; Demolombe,

de

preuve

XXX,

No.

par

128;

Larombitre, Obligations, Art. 1547, No. 24;
Troplong, Prescription, II, No. 622; Marcad6, Art. 1347, No. 4; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 764, p. 544; Laurent, XIX, No.
532; Baudry et Tissier, Prescription, p. 365,
nota 1; Alexandresco, VII, p. 272, nota 1).

64.

Chitanjele

de

primirea

veniturilor

posterioare, fără nicio rezervă pentru veniturile anterioare, pot "servi ca început
de dovadă scrisă pentru plata acestor din
urmă venituri. (Dalloz, Râp., Obligations,

No. 4850; Suppl.,

Obligations,

No. 1982).

65. O recunoaștere cuprinsă întrun testament, poate servi, dacă nu ca o probă
complectă, cel
puţin ca un început de

dovadă scrisă.
(Demolombe, XXII, No. 131,
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4851; Suppl.,
Obligations, No. 1984).
66.

Recunoaşterea

unei

datorii

cuprinsă

într'un testament, nul ca formă, serveşte
ca început de dovadă scrisă. (Larombiăre,

Obligations, Art. 1547, No. 16).
67. Radierea inscripţiei ipotecare dată de

un creditor, cumpărătorului unui imobil
ipotecat, formează pentru debitor un început 'de probă scrisă despre plată. (La-

R€p.,

Obligations,

1. Cu

dela

toate că

1924 până

după

la 1927)

principiul

stabilit

de art. 1197 al. 2 c. civil, începutul de
dovadă scrisă poate fi numai acel act care
emană dela acela în contra căruia s'a format
petițiunea, totuşi o chitanţă chiar

dacă emană dela o altă persoană, poate fi
considerată ca un început de dovadă scrisă,

S.

Rep., Obligations, No. 4841; Huc, VIII, No.
292;

31;

Jurisprudenţă.

sau

bligations, Art. 1547, No. 16; Aubry
ei
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 764, p. 340; Dalloz,

(Dalloz,

(Continuare

dacă

când enunţările cuprinse în ele sunt neîndestulătoare de a face proba complectă.
iDemolombe, XXX, No. 115; Larombiere, O-

scrisă.

No. 4864).

No.

în dosul actelor, registrele şi hârtiile casnice, pot servi de început de dovadă scrisă

No.

68. Recunoașterile extrajudiciare care nu

4836).

i se opun sau numai scrise de el şi nesemnate, pot servi ca început de dovadă contra
acestuia sau contra moşienitorilor săi. (La-

1347,

civil

întrunesc toate condiţiunile esenţiale existenţei mărturisirii,
pot servi ca început de

59, Scrisorile
pe care cel ce le-a scris
nu obişnuește să je semneze, pot servi, după
împrejurări, ca început de dovadă scrisă.
(Dalloz,

Codul

MARTORI

a

fost

contra
. căruia
1,

2026

acceptată

din

de

către

se

opune.

15

Noemvrie

(C.

acela

Apel

1924,

în

Iaşi,

Dreptul

26/1925).

2. In

fapt:

Reclamanţii

revendică

în

calitate de moştenitori ai lui decujus, un
pogon de pămâni. Pârîtul se apără susținând că a devenit proprietar prin cumpărare dela decujus, care este tatăl revendicanţilor. Ca probă înfăţişează un înscris, al cărui cuprins adevereşte conveuţia alegată, semnat de cumpărător propriu,
iar de decujus, vânzător, prin punere de

ilegei. Reclamanţii, fiii vânzătorului, au
semnat actul în calitate de martori, cu
menţiunea: „de faţă“, şi-şi recunosc sem-

nătura..
In drept: Un înscris poate fi considerat
ca emanând dela cineva, în sensul
art.

1197

c. civ.,

nu

numai

când

această

per-

soană l-a conceput şi l-a creat, ci şi atunci
când şi l-a apropriat printr'un
consimțimânt expres sau tacit şi
un
asemenea
consimţimânt tacit poate rezulta din semnarea în calitate de martor a înscrisului
probator constatând convenţiuni între terţe

persoane.
In speţă,

nu

poate fi vorba

de

o însu-

şire a cuprinsului actului prin consimțimânt tacit din partea
martorilor,
din
cauză că aceştia, neavând
în momentul
contrasemnării înserisului niciun drept asupra pământului vândut, nu aveau nicio

calitate

şi niciun

interes

legitim

să

con-

simtă la o vânzare între terţe persoane şi
ca atare, contrasemnarea lor, faţă de circumstanţele cauzei, nu poate constitui nici

probă,

nici început

De Vreme ce
tocmai
ieşirea

vânzare

este exclus

din

de probă

scrisă.

martorii aveau în vedere
pământului
litigios prin

patrimoniul

ca ei să fi avut

autorului

intenţiunea

dispună de drepturile lor succesorale
pra imobilului vândut, imobil care

lor,
să

asudin

acel moment trecea în stăpânirea
cumpărătorului. De aceea, contrasemnarea nu
poate fi considerată ca un pact asupra succesiunii viitoare.
_ Care este atunci, în speță, caracterul
juridic al contrasemnătrii ea martor?

Faptul
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contrasemnării

cu

mențiunea

Codul

civil

DESPRE

MARTORI

„de faţă“ implică o mărturisire extrajudiciară serisă, că reclamanţii au fost faţă
la încheierea vânzării ce li se opune astăzi
de cumpărător. Ori, a mărturisi extraju-

atentic,

diciar, că ai fost faţă

la încheierea

convenţiuni, constitue dacă nu o
completă, cel puţin un început de

unei

probă
probă

scrisă, care poate fi completat cu martori
şi prezumpțiuni. (Jud. Ocol Ciochina, IaCarte de judecată 50 din 21 Fe1925, Pand. Rom. 1926, III, 8).

lomiţa,
bruarie

3. Simulaţia unui act între părţile contraciante nu poate fi dovedită prin martori.
Probhibiţiunea dovezii cu martori încetează, conf. art. 1197 cod. civ., atunci când
există un început de dovadă scrisă.

Mărturisivea făcută de o parte întrun
proces penal şi de care partea adversă

proces
întrun
înţelege să se folosească
civil, chiar în teoria acelora cari nu 0
consideră decât ca o mărturisire extra-judiciară, dacă poate servi ca o dovadă, potrivit art. 1204 cod. civ., cu atâi mai mult
poate îi considerată ca un început de docomplecia cu
vadă scrisă ce se poate
martori.
Interogatorul unei părţi poate servi ca
început de dovadă scrisă, atunci când întruneşte condiţiunile art. 1197 din codul

civil.

(Trib. Neamţ,

Jurnal 6936

din

1925,

Jur. Gen. 1925, No. 1789).
:
4. Răspunsurile evasive la interogator
implicând verosimilitatea faptelor alegate,
instanţele de fond sunt autorizate a le
considera ca începuturi de dovadă scrisă
şi a admite, în completarea lor, martori
şi prezumpțiuni, — a căror apreciere legea
o lasă la suveranitatea lor.
Existenţa unei vânzări intervenite între
părţi, se poate stabili, prin urmare, de instanţa de fond pe această cale. (Cas. I, 1922
din 15 Martie 1926, Jur. Gen. 1926, No. 858).
5. Potrivit art. 1191 ce. c., atunci când un
fapt juridic a fost constatat printr'un act

sibilă

Art. 1198
proba

în contra

întrucât

legea

testimonială

nu

sau peste

presupune

este

.

admi-

conţinutul lui,
că

acel

stată în mod desăvârşit raportul
dintre părţile contractante.

act con-

juridic

Este adevărat că, art. 1197 c. c., derogă
dela aceste principii şi permite proba cu
martori în cazul când există un început
de dovadă scrisă din pariea celui în contra
căruia s'a format petiția şi care scriptură

să facă a

fi crezut faptul pretins.

In aceste cazuri, întră şi clauzele primitoare de două înţelesuri din acte autentice
şi deci pentru dovedirea intenţiunii părţilor
cu privire la ele, legea nu opreşte dovada
cu martori.

Excepţiunea însă din art. 1197 c. c., nu-și

oate avea aplicaţiunea atunci când
mai
părţile executând convenţiunea lor, au determinat pria aceasta care a fost intențiunea lor cu privire la clauza discutată şi
în acest caz proba cu martori în dovedirea
ei devine inadmisibilă.
In speţă, este constatat că, pentru vânzarea dintre părţi a intervenit un act autentic în care se arată în mod expres că,

se vinde terenul ce reclamantul a cumpă-

rat la rândul său, dela altcineva şi deci în
acest din urmă aci se prevede o suprafaţă

mai mică, dar el dă aceleaşi vecinătăţi și
cumpărătorul a intrat în stăpânirea întregului teren astfel cum este prevăzut în

primul act şi după ce l-a stăpânit doi ani,

vânzătorul îi intentează acţiune în revendicarea unei părți din el, pe motiv că
i-a vândut mai puţin, adică chiar suprafaţa prevăzută în act. Acţiunea a fost
respinsă de instanţele de fond şi soluția
ei menţinută de înalta Curte. (Cas, I, dec.

2100 din 12 Aprilie 1926, Jurispr. Gen. 1926,

No. 1555).

6. A se vedea: art. 729, nota 6; ari. 1î7i,
nota (1; art. 1176, nota 5; art. 1191, nota 2,
art:

1295,

1204,

nota

nota

10;

2;

art.

1205,

art.

1416,

ari.

î;

nota

notele

2 şi

5.

Art. 1198. — Acele regule nu se aplică însă !) totdeauna când
creditorului nu i-a fost cu putință a-și procura o dovadă scrisă despre
obligațiunea ce pretinde, sau a conserva dovada luată, precum 2):
1. La obligaţiunile cari se nasc din quasi-contracte şi din delicte sau guasi-delicte;
2. La depozitul necesar, în caz de incendiu, ruină, tumult sau
naufragiu, şi la depozitele ce fac călătorii în ospătăria unde trag;
despre toate acestea judecătorul va avea în vedere calitatea persoanelor

și circumstanţele

faptului;

3. La obligaţiunile contractate în caz de accidente neprevăzute, când nu era cu putință părţilor de a face înscrisuri;
1) In art. francez

în

loc de

„însâ“

este pus

cuvântul

de tipar.

„encore“.

2) In art. francez corespunzător 1348, în loc de cuțântul
s'appligue“ urmâne apoi cele 4 cazuri aflate şi în textul român,
finitul primului alineat: „sau a conserta dovada luată“.
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Desigur

că

„precum“, se zice:
Dela textul francez

în art.

român

€e o

eroare

„cette seconde exception
lipsesc însă cuvintele dela

Art. 1198

DESPRE

Codul

MARTORI

civil

4. Când creditorul a pierdut titlul ce-i servea ca dovadă scrisă,
din o cauză de forță majoră neprevăzută. (Civ. 33, 986 urm., 998
urm.,
1620,

1082,
1621,

1083,
1623;

1191 urm., 1203, 1435, 1447, 1448, 1473, 1601,
Pr. civ. 185; C. com. 528; Civ. Fr. 1348).

Tezt. fr. Art. 1348. — Elles regoivent encore exception toutes les fois
qu'il n'a pas 6t6 possible au crâaneier de se procurer une preuve littârale de
Pobligation qui a 6t6 contractâe envers lui.
Cette seconde exception s'applique,
|
|
19 Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des d6lits ou quasidâlits;

20 Aux d6pâts n6cessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage
et ă ceux fait par les voyageurs en logeant dans une hâtellerie, le tout suivant
la qualit€. des personnes et les cireonstances du fait;
30 Aux

obligations

contractâes

en

cas

d'acoidents

-imprâvus,

oi

l'on

ne

pourrait pas avoir fait des actes par €erit;
|
4 Au cas oi le er6aneier a perdu le titre qui lui servait de preuve
literale par suite d'un cas tortuit, imprâvu et râsultant d'une force majeure.
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scrisă

1. Excepţiunea din art. 1548 e. civ. fr.
(1198 c. civ. rom), priveşte amândouă re-

gulele din art. 1341 c. civ. fr. (1191 c. civ.
rom.), adică atât probibiiiunea de a dovedi cu martori peste 150 lei, cât şi prohibițiunea de a dovedi cu martori contra
sau peste cuprinsul unui act. (Larombiăre,

Obligalions, Art. 1348, No. 2; Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 4872; Comp: Alexandresco, VII, p. 279).
2. Dispoziţiunile
art.
1348
ce. civ, fr.
(1198 c. civ. rom.), privese nu numai imposibilitatea fizică sau absolută, ci şi im-
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Codul

DESPRE

civil

MARTORI

Art. 1198

-

jiilor făcuie cu banii săi la imobilele doposibilitatea morală sau relativă. (Toultale ale soției sale, deoarece a fost în imlier, IX, No. 139, 200, 203; Demolombe,
posibilitate morală să ceară aci scris dela
XXX, No. 148; Larombitre, Obligations,
Alexandersco,
ea. (Huc, VIII, No. 295;
Art. 1548, No. 4; Bonnier, Trait€ de preuVII, p. 280).
ves, No. 172;- Marcadă, Art. 1548, No. |;
Aubry et Rau, ed, 4-a, VIII, $ 765, p. 345;
12, Femeia va putea să dovedească cu
Dalloz,
Râp.,
Obligations,
No.
4874;
martori şi prezumptiuni că bărbatul ei a
Suppl., Obligations,
No. 1988; Laurent,
primit dota constituită de o terță perXIX, No. 57z; Huc, VIM, No. 295; Alexansoană, deoarece sa găsit în imposibilidresco, VII, p. 279).
E
tate a-şi procura o probă scrisă, primirea
ei.
prezența
fără
petrecându-se
dotei
3. Prin imposibilitate morală se înţe(Mourlon, III, No. 426; Rodiere et Poni,
lege nu o imposibilitate absolută, ci o
Contrai de mariage, III, No. 1917; Lau. mare dificultate care a împiedecat pe crerent, XXIII, No. 561; Huc, IX, No. 497;
ditor să ia un act scris constatator al
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
creanţei sale, cum este de exemplu în caz
de mariage, III, No. 1899: Guillouard, Conde depozit necesar sau de depozit fătrat de mariage, IV, No. 2131; Alexancut într'o ospătărie de un călător. (Demolombe, XXX, No. 148; Larombiere, O- - dresco, VII, p. 281, 282). .
13. Această soluţie nu poate fi admisiblipations, Art,
1548, No. 4; Mass6 et
bilă în privinţa primirii dotei de bărbat,
Verg€ sur Zachariae, III, $ 599, nota 1, p.
când femeia şi-ar fi constituit ea însăşi
525; Bonnier. Trait6 des preuves, No, 172;
dota, deoarece ea putea lua dela el doMarcade, Art. 1548, No. 4; Aubry et Rau,
vada scrisă; dacă însă va exista un înceed. 4-a, VIII, $ 765, text şi nota 3, p. 345;
put de dovadă scrisă, proba cu martori
Laurent, XIX, No. 567, 577; Huc, VIII, No.
va fi admisibilă. (Mourlon, III, No. 430;
295; Alexandresco, VII, p. 279).
Huc, IX, No. 49%; Baudry, Le Courtois et
4. Tribunalele vor aprecia imposibiliIII, No,
Surville, Contrat de mariage,
tatea în fiecare specie, luând în conside1899; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
raţie calitatea persoanelor. (Dalloz, Rep,
No. 2140; Alexandresco, VII, p. 282; ConObligations, No. 4875).
tra: Taulier, Theorie raisonnâe du code
5. Tribunalele vor aprecia în mod sucivil, V, p. 355; Rodi&re et Pont, Contrat
veran dacă creditorul a putut sau nu să-şi
de mariage, III, No. 1917).
procure o dovadă scrisă. (Alexandresco,
14. Nu trebueşte să se confunde imVII, p. 279),
de a
cu temerea
morală
posibilitatea
6. O imposibilitate locală, aceidentală,
jigni pe acel dela care urmează să se
momentană intră în prevederile art. 1348
ia act scris. Astfel, legătura de rudec. civ. îr. (1198 e. civ. rom.). (Dalloz, R€p.,
nie sau de prietenie dintre părți nu poate
Obligations, No. 4875).
constitui o imposibilitate morală pentru
7. Proba cu: martori devine admisibilă,
creditor de a lua act scris dela debitor.
din moment ce tribunalele recunosc în
ă
«(Alexandresco, VII, p. 285).
fapt existența imposibilității, oricare ar
fi natura ei. (Dalloz, Reâp., Obligations,
15. De asemenea, nu se poate întemeia o imposibilitate de a se procura o
No. 4877).
”
dovadă scrisă, numai pe considerațiuni
„8. Pentru ca partea care invoacă impode bună cuviință, de rezervă şi de delisibilitatea, oricare ar fi natura ei, să
cateță. (Laurent, XIX, No. 578: Huc, VIII,
poată fi admisă a uza de proba cu martori
No. 295; Alexandresco, VII, p. 285).
trebueşte să o dovedească. (Dalloz. Râp..
Suppl., Obligations, No. 1989),
16. Astfel. servitorul nu se găseşte în
imposibilitate de a cere act scris dela
9. Proba
cu martori
este admisibilă,
stăpânul său pe care îl împrumută cu
chiar în cazuri care nu sunt special prebani. (Laurent, XIX, No. 578; Alexandrevăzute de art, 1548 ec, civ. fr. (1198 e, civ.
sco, VII, p. 285, nota 2).
rom.), dacă partea a fost în imposibilitate
1348
17. Potrivit
dispoziţiunilor
art,
să-şi procure o probă scrisă, deoarece ca-

zurile prevăzute de acest articol nu sunt

limitative,
ci enunciative.
(Demolombe,
XAX, No, 149, 130; liarombiere, Obligations, Art, 1348, No. î, 2; Bonnier, Trait6
de preuves, No. 172; Demante et Colmet
de Sanierre, V, No. 521 bis, II: Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765, p. 544; Dalloz,
R€p., Obligations, No. 4875; Laurent, XIX,
No. 544, 545: Huc, VIII, No. 296).

10. In

cazurile

special

prevăzute

de

art. 1348 ec. civ. fr. (1198 c, civ. rom.),
proba cu martori nu va fi admisă dacă se

va stabili că părțile puteau

o dovadă

scrisă.

(Dalloz,

tions, No. 4873).

11. Bărbatul

prin

martori

va

putea

natura

şi

să-şi procure

Re€p., Obligasă

dovedească

valoarea

repara-

e. civ. fr. (1198 ce. civ. rom), regulele pre-

văzute de art. 1341 urm., c civ. în. (1191
urm, €, civ. rom.), nu-şi găsesc aplicatiunea la cuasi-contracte. Această excepțiune
este foarte raţională deoarece cuasl-contractele

se

prin

participarea

No. 4880;

Suppl.. Obli-

formează

persoanei pentru care ele contractează şi
deci există imposibilitate a se face act
scris. Pe lângă aceasta, aceste contracte
se nasc din fapie pure şi simple. care
deci pot fi stabilite prin martori. (Dalloz,

R&p., Obligations,
gations, No.
18, Dacă

izvorăsc
a putut

din

1992; Planiol, II, No. 1121).
însă în reelamatiunile care

cuasi-contracte,

să-şi procure

o probă

reclamantul
scrisă,

dis-

pozitiunile art. 1341 c. civ. în. (1191 e. civ.
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Art.

1198

DESPRE

rom.), îşi vor găsi aplicaţiunea. (Dalloz;
Râp., Suppl., Obligations, No. 1993),
19. La gestiunea voluntară a afacerilor
altuia, care potrivit dispoziţiunilor
art.

1372 c. civ. fr. (987 c. civ, rom.), se bazează

numai pe fapte, nu-şi găsesc aplicaţiunea
xegulele ordinare asupra dovedirii obligațiunilor. (Pothier, Obligations, II, No.
$12;
Toullier.
IX,
No.
141;
Duranton,

XIII, No. 556; Demolombe,

XXX,

No. 153;

Larombi€re, Obligations, Art. 1348, No. 9;
'Troplong, Mandat, No. 146 urm.; Bonnier,
Trait€ des preuves, No. 154; Demante et
Colmet de Santerre. V, No. 322 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765, text şi
nota 4,- p. 345; Laurent, XIX, No. 546;
Huc, VIII, No. 296, 577; Alexandresco,
VII, p. 285).
=
20. Stăpânul ale cărui afaceri au fost
gerate, poate să se servească totdeauna
de: proba cu martori, după părerea dominantă, chiar dacă a avut cunoştinţă de gestiune. (Demolombe, XXX, No. 153; Larombi€re, Oblipations, Art. 1348, No. 9;
Dalloz,
Rep,
Obligations,
No.
48%;
Supp.„ Obligations, No. 1994; Laurent, XIX
No. 547; Planiol, II, No, 1165: Comp: Alexandresco. VII, p. 285; Contra: Duranton, XIII, No. 357).
.

__21. Gerantul

poate

dovedi

cu martori,

în principiu, faptul care a produs cuasicontractul, deoarece a fost în imposibili-

fate a-şi procura

o probă

scrisă.

(Demo-

lombe, XXX, No. 155; Larombiere, Obligations, Art. 1348, No. 9; Dalloz, Râp.
Suppl... Obligations, No.
1994;
Laurent,
XIX, No. 548: Alexandresco, VII, p. 285).

22. Gerantul,

când

îşi

exercită

re

cursul contra stăpânului, nu poate dovedi prin martori faptele juridice încheiate cu terții şi pentru care a puiut să-şi

procure o probă scrisă, (Demolombe, XXX,

No. 156: Mourlon, II, No. 1610; Demante
et Colmet de Santerre. V, No. 322 bis, I;
Dalloz,
Rep.
Obligations,
No.
4883:
Suppl.,
Obligations, No.
1994;
Laurent,

XIX,

No.

xandresco,

23.

548:

VII,

Resgulele

Planiol,

p. 285,

TI, No.

nota

1165:

Ale.

3).

din notele precedente

îşi

găsesc aplicațiunea şi la gestiunea unui
comunist
asupra
lucrului
comun.
(Demolombe, XXX, No. 127: Dalloz, R&p., Oparaigations,
Lions
No, 4885;
Suppl.,
Ppl.,
igations,
Obligations
24.

Regula

prevăzută

de

ari.

€. civ. fr. (1198-10 e. civ, rom),

1548-10

nu-şi gă-

seşte aplicațiunea la plata din eroare a
lucrului
datorit, deoarece
deşi această
plată constitue un cuasi-contract, însă acel care a plătit putea să-şi procure o chitanţă, asa încât dacă plata excede 150 lei,
nu va putea fi dovedită prin martori. (Demolombe, XXX, No. 158; Deea
( Obligations, Art. 1548, No. 13; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIil, $ 765. p. 545; Demante

et Colmet

de Santerre,

V, No. 322 bis, [,

557 bis, VIII: Mourlon, II, No. „1610; Marcadă, Art, 1348, No. 2; Dalloz, Rp. Obligations, No. 4879; Suppl.. Obligations,
No.

Codul

MARTORI

civil

1997; Laurent, XIX, No. 555; Huc, VIII,
No. 296, 594; Alexandresco, VII, p. 28,
254).

25. Dacă

însă creditorul

care a primit

vlata pe nedrept a suprimat titlul de creanţă, acel care a plătit din eroare va putea să se servească de proba cu martori,
când va exercita recursul său contra adevăratului
debitor. (Demolombe, XXX,
No.
160; Larombiere, Obligations,
Art,
1548, No. 15; Aubry et Bau, ed. 4-a, VIII,
$ 765, text şi nota 6, p. 345: Dalloz, R&p.
Obligations, No. 4879; Suppl., Obligations,
No. 1997; Laurent, XIX, No. 554).
26. In materie comercială dovada plăţii
din eroare va putea fi făcută prin orice
mijloace, deci şi prin martori. (Huc, VIII,

No. 394; Alexandresco, VII, p. 284, nota 1).

27. Delictele pot fi dovedite prin martori, fie că acţiunea se judecă de tribunalele civile, fie că se judecă de tribunalele penale, deoarece sunt fapte pentru
care nu se pot procura dovezi scrise. (Pothier, Obligations, II, No.
810;
Demolombe, XXX, No. 161; Larombi&re, Obligations, Art. 1348, No. 14; Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 4886; Suppl., Obligations, No. 1998; Aubry et Rau, VIII, $ 765,
p. 546: Laurent, XIX, No. 555; Huc, VIII,
No. 297; Alexandresco, VII, p. 284).
28. In cazul când. proba unui delict
este subordonată existenţei unui contract,
acest contract trebueşie dovedit după resulele prevăzute de codul civil... (Demolombe, XXX, No. 162 urm.: Larombiere,
Obligations, Art. 1548, No. 25, 24; Demanie

et Colmei

de Sanierre, V, No. 322 bis, II;

Bonnier, Lrait€ des preuves, No. 225; Marcadă, Art. 15348, No. 2; Aubry et Rau. ed.
4-a, VIII, $ 765, text şi nota 8, p. 546; Dalloz. B&p., Obligations, No. 4888: Suppl,
Obligations, No. 2000; Laurent, XIX, No.
556 urm.: Huc, VIII, No. 297; Alexauresco, VII, p. 252, nota î, 284).

29. Această

regulă

îşi

găseşte

aplica-

jiunea nu numai în cazul când existenţa
convenţiunii trebueşte dovedită de partea
civilă, ci şi atunci când dovada trebueşte
făcută de Ministerul Public. deoarece mijloacele de probă sunt guvernate de natura
faptului ce irebueşte dovedit, iar nu de
calitatea celui ce voeşie să facă dovada.
(Demolombe, XXX, No. 165; Larombitre,
Obligations, Art. 1348, No. 26: Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIȚI, $ 765, p. 546; Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No. 4988;

Suppl.,

Obli-

gations, No. 2000; Laurent, XIX, No. 537).
30. Astfel. în delictul de abuz de încredere, dovada depozitului, mandatului,
nu va putea fi făcută de partea civilă san
de ministerul publice decât prin înscris
sau prin celelalte mijloace admise de codul civil, iar numai după ce în prealabil
se va fi făcut această probă, dovada violării delictuoase a contractului se va putea face potrivit regulelor privitoare materiilor penale, adică şi prin martori sau
prezumpțiuni până la orice valoare. (De-

molombe,
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XXX, No. 164; Demante

et Col-

Codul

civili

DESPRE

met de Santerre, V. No. 522 bis; Dalloz,
Rep. Obligations, No. 4888; Suppl. Obligations, No. 2000; Chauveau Adolphe et
Faustin-Helie, Thâorie, du code penale, V,
No. 2305, 2306, 2507; Blanche, Etudes pratiques sur ie code pânal, VI, No. 273 urm.;
Taust-Hâlie,
Instruction
criminelle,
VI,
No. 2895 urm.; Garraud, V, No. 2547 urm.;
Laureni, XIX, No. 556; XXVII, No. 8;
Huc, XI, No. 234, 255; Baudry et Wabl,
Depât, No. 1052; Alexandresco, ed. 2-a,

II, p. 275,

nota

2; IV, partea

L, p. 281,

nota î; VII, p. 252, text si nota î: 284;
VIII, ed. 1, p. 798, nota 1; X, p. 2, nota 6).

„31. Cu toate că faptele juridice nu pot

fi dovedite prin martori, totuşi această
regulă nu-şi găseşte aplicațiunea, când
este vorba să se dovedească simpla comunicare a unui obiect sau a unui titlu,
unui tert care a luat cu forţă obiectul sau
titlul sau le-ar fi distrus pe loc, deoarece
în acest caz, nu a fost posibilitate a se
procura o probă scrisă. (Dalloz, Râp., Obligations, No, 4893; Suppl., Obligations,
No. 2007; Comp.: Alexandresco, VII. p.
284,

285).

32. De

asemenea,

existența

unui

titlu

care se pretinde că a fost sustras, poate
fi dovedită prin martori, fără un început

de

dovadă

scrisă.

(Dalloz,

R6p.,

Obliga-

tions, No. 4899).
33. Dispoziliunile privitoare la abuzul
de încredere, îşi găsesc aplicaţiunea şi la
dovada falsităţii unui jurământ decizor.
Astfel, acel care a prestat un jurământ
decizor, nu poate îi urmării înaintea tribunalelor penale, pe motivul că a prestat
un jurământ als, dacă nu se produce un
act scris sau un început de dovadă scrisă
a contractului care a făcut obiectul jură-

mântului.

(Merlin,

Repertoire,

Serment,

$ 2, Art. 2, No. 8; Demolombe, XXX, No.
169; Larombiere, Obligations, Art. 1348,
No. 25, 26; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 765, p. 547; Chauveau et Faustin-Hâlie,
Code pânal, IV, No. 1852; Blanche, Code
penal, Y, Ko. 403; Dalioz, Râp., Obligations, No. 4896; Suppl., Obligations, No.
2008).

384. Dacă

însă

valoarea

litigiului

nu

trece de 150 lei, dovada falsităţii iurământului decizor va putea îi făcută prin
martori. (Dalloz, Rep., Obligations, No.
4897: Suppl., Obligations, No. 2009),

__35, Resulele

îşi

găsesc

precedente

aplicațiunea

dela

delicte

şi la cuasi-delicte,

aşa încâi dacă se contestă existenta unui

fapt juridic anterior care este în legătură
cu un cuasi-delict, proba acestui fapt va
trebui să fie făcută în prealabil potrivit

dispozițiunilor
(1191

urm,

c.

ari,

civ.

1541

urm.

rom-).

c. civ.

fr,

(Iemolombe,

XXĂ. No. 161 urm.; Dalloz, Rfâp., Obliga-

tions, No. 4905; Suppl.,
2010; Laureni, XIX, No.
sco, VII, p. 284).

Obligations, No.
565; Alexandre-

36. Dacă însă cuasi-delictul nu este în
legătură cu un fapt juridic anterior, el
va putea fi dovedit prin martori. Astfel

Art. 1198 .

MARTORI

faptele care au cauzat o daună unei persoane, fără intenţie criminală, vor putea
fi dovedite prin martori. (Dalloz, Râp.
Obligations, No. 4905).
37, De asemenea, vor putea îi dovedite
prin toate mijloacele de probă, sustragerele de obiecte dintr'o succesiune, deoarece
constituesc
cuasi-delicte. ( Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4906).
38. In cazurile prevăzute de art. 1548
punctele 2 şi 3 (1198 punctele 2 şi 3), trebueşte
de făcut mai
întâi dovada cazului de forţă majoră care a pus pe parie
în imposibilitate de a-şi procura proba
scrisă, iar apoi se va face dovada relației necesară care trebueşte să existe între acest fapt şi oblipaţiunea pretinsă.
(Toullier, IX, No. 196, 197; Duranton, XIII,
No. 364; Larombiăre, Obligations, Art.
1348, No. 29; Dalloz, Rep.,
Obligations,
No.

4909);

39, In caz de depozit necesar, cazuri
prevăzute de art. 1549 punctul 2 c, civ.
fr. (4198 punctul 2 c. civ. rom.), tribuna„ele vor aprecia în mod suveran dacă trebuesc să admită sau nu proba cu martori
ventru â. dovedi existenţa depozitului, apreciere pe care o vor avea şi în ceea ce
priveşte fixarea valorii sau importanţei
depozitului. Această soluțiune rezultă din
partea finală a alineatului acestui articol. (Demolombe, XXX, No. 194; Larombiere, Obligations, Art. 1548, No. 32; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765, p. 348;
Dailoz,
Rep.,
Obligations,
No.
4909;
Suppl..
Obligations, No. 2012; Laurent,

XIX,

No.

568: Alexandresco,

VII p. 286).

40. Enumerarea
făcută
de art.
1348
punctul 2 c, civ, îv, (1î98 punctul 2 c. civ.
rom.), nu este limitativă, ci enunciativă şi
dispozițiile acestui articol se aplică la
toate accidenie:e analoage
neprevăzute,
cum ar fi de exemplu o invaziune neprevăzută de trupe inamice. (Dalloz, Rp.

Suppl,. Obligations,

No.

2013;

Laurent,

XIX, No. 560). _
41. Dispozitiuiniie art. 1548 punctul 2
ce, civ. Îr. (1198 punctul 2 ce. civ. rom.), îşi
găsesc aplicațiunea şi acelor cari au numai locuinta în ospătărie, fără a mânca
aici, precum şi acelor cari mănâncă numai în ospătărie, fără a avea şi locuinţă.
(Demolombe, XXX, No. 195: Larombicre,
Obligations, Art. 1548, No. 50; Dalloz,
Rep., Suppl, Obligations, No. 2014).
49. Dispoziţiunile acestui articol se aplică nu numai ospătăriilor, ci şi restaurantelor,
cafenelelor
şi băilor publice,
caselor de toleranţă, particularilor care
închiriază obişnuit apartamente mobilate,
ete. (Demolombe, XXX, No. 195; Larombi&re, Obligations, Art. 1548, No. 54; Bonnier, Trait€ des preuves, No. 175; Aubry
et Rau, IV, $ 406, text şi nota 1. p. 628;
Dalloz. Rep., Suppl., Obligations, No. 2014;
Huc, VIII, No. 29; Alexandresco, VII, p.
286.

287),

43, Dispozitiunile art.
ce. civ. fr. (1198 punctul

— 315—

1348
2 e.

punctul 2
civ. rom.),

Art.

1198

DESPRE

nu-şi găsesc aplicaţiunea acelor cari îşi
închiriază apartamentele
lor câteodată,
la caz de bâlciuri sau afluenţă considerabilă, iar nu în mod obişnuit, (Pont, Petits conirais,Î, No, 529; Sourdat, Responsabilite, Ii, No. 937; Alexandresco, VII, p.
287; Contra: Laurent. XĂVII, No. 149).
44, Dispoziţiunile acestui articol se aplică şi animalelor care se primesc în
grajdurile hangiilor. (Huc, VIII, No. 2%;
Sourdat, Responsabilite, II, No. 940; Ale-

xandresco, VII, p. 287).
45. Responsabilitatea ospătătorilor

sau

hangiilor are loc din momentul ce obiectele călătorilor au fost depuse în ospătărie sau han, chiar fără ştirea ospătătorilor sau hanșiilor şi încredințate oamenilor ior. (Huc, VIII, No. 298: Sourdat, Responsabilit€
II, No. 941;
Alexandresco,
VII, p. 286).

46.

Dispoziţiunile

art.

1548

punctul

2

din c. civ, îr. (1198 punctul 2 ce. civ. rom),
nu-şi. găsesc aplicajiunea la predarea obiectelor pentru a fi transportate dintr'un
loc în altui, când proba cu martori nu se
poate admite pentru o valoare mai mare
de 150 lei. afară de cazul când contractul
de transport este de natură comercială,
materie în care dovada cu martori este
admisibilă până la orice valoare. (Duranton, XIII, No. 516: Demolombe, XXX, No.
195; Larombitre, Obligations, Art. 1548,
No. 55; Bonnier, Traii6 des preuves, No.
175: Demante et Colmet. de Santerre, V,
No, 325 bis, II: Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 765, p. 348; Dalloz, Rp, Obligations, No. 4914; Sunpl. Obligations, No.
2045; Laurent, XIX,N
569),
47. Predarea unui Viiaticr, unui croitor sau altor artişti sau lucrători, de obiecte în legătură cu arta sau meseria lor,
nu poate îi considerată ca un depozit necesar, însă dovada cu martori va fi admisibilă până la orice valoare, dacă preda-

rea ar constitui un act de comerţ.

(Demo-

iombe, XXX, No, 196; Larombitre, Obligations, Art. 1348, No. 58; Bonnier, Traite
'des preuves, No. 173; Dalloz, Rep. Suppl.,
Obligations, No. 2016).
48. Dispozitiunile art, 1348 punctul 2
c. civ. fr. (1198 punctul 2 c. civ. rom),
nu-şi găsesc aplicațiunea
la predarea de
acte pretinsă că sa făcut în mâinile unui
advocat, portărel sau alt ofiţer public.
(Demolombe, XXX, No. 197: Larombitre,
Obligations, Art. 15483, No. 57: Dalloz,
R&p. Obligations, No, 4915; Suppl., Obligations, No. 2016; Contra: Duranton, XIII,
No. 316).
49. Pentru ca dispozitiunile art. 1348
punctul 5 c. civ. îr. (1198, punctul 5 c. civ.
rom.), să-şi găsească aplicațiunea, trebueste ca accidentele neprevăzute să fie de
aşa natură, încât să existe o imposibilitate de a avea o probă scrisă a obligației. (Dalloz, Rep.. Obligations, No. 4916).
„ Ca exemple de cazuri care intră în
aplicaţia art. 1548 punctul 3 c. civ. fr.
(1198 punctul 5 c, civ. rom.), se citează,

Codul

MARTORI

civil

cazul
unei
persoane
urmărite
pentru
crimă şi care împrumută o sumă de bani
în momentul când fuge, pentru a se susirage urmăririi sau cazul unui călător

jefuit de hoţi înir'un deşert

şi ia cu îm-

prumui o sumă de bani dela un vecin.
(Demolombe,
XXX,
No.
199; Duranton,
XIII, No. 567; Dalloz, Râp., Suppl., Oblipations, No. 2017; Laurent, XIX, No. 570).
51. Alt exemplu e atunci când, în caz
de revoluţie, o persoană pentru a se sustrage
dela urmărire, se împrumută în
grabă cu 0 sumă mai mare de 150 lei.
(Mourlon, II, No. 1610; Huc, VIII. No, 299;
Alexandresco, VII, p. 287).
52. Potrivit
dispoziţiunilor
art.
1348,
punctul 4 c. civ. fr. (1198, punctul 4 ce. civ.
rom,j, în caz de pierderea titlului, dovada
cu martori va fi admisibilă numai dacă
pierderea a avut loc în urma unui caz
fortuit neprevăzut şi rezultând din o forță
majoră cum ar îi de exemplu, un incendiu, o inundație, un cutremur, jefuirea
unei case, etc. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4917; Alexandresco, VII, p. 289).

53, Astfel,

dacă

un

bilet

de

bancă

a

fost distrus prin incendiu, proprietarul
poate cere dela bancă rambursarea, dovedind posesiunea biletului şi forţa majoră care a adus distrugerea lui totală.
(Dalloz, Râp., Banque, No. 101; Contra:
Alexandresco, VII, p. 29%),
54. Dispoziţiunile art. 1348, punctul 4 c.
civ. fr. (1198, punctul 4 ce. civ. rom.), îşi
găsesc aplicaţiunea la orice fel de titluri,
chiar şi la testamente în orice formă ar fi
redactate. (Demolombe, XXI, No. 34; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 647, p. 10; Laurent, XIII, No. 113 urm.; Huc, "XVI, No. 266;
VIII, No. 300; Baudry et Colin, Donations
et testamenis. Il, No. 1867 urm.; Alexandresco, VII, p. 290, 291).

55. In

caz

de

pierderea

unui

testa-

ment, legatarul va trebui să dovedească
nu numai
existența şi cuprinsul testamentului, ci şi că acest testament a fost
investit cu toate formele legale. (Demolombe, XXI, No. 534: Troplong, Donations
et testamenis, III, No. 1455; Laurent, XII,
No. 116; Huc, VI, No. 266; Alexandresco,
VII, p. 291).
56. În caz de pierderea titlului, va trebui mai întâi să se dovedească accidentul
de forţă majoră şi apoi existenţa titlului
şi pierderea acestui titlu în urma accidentului. (Demolombe, XXX, No. 202; Marcade, Art. 1548, No. 5; Aubry et Rau, VII,
$ 765, p. 555; Dalloz, Rep, Obligations,
No. 4919; “Supl Obligations, No. 2018;.
Laurent, XIX, No. 571; Alexandresco, VII,
p.

290).

57. În

cazul

când

pierderea

titlului a

avut loe din culpa sau neglijenţa celui
care -voeşte să facă dovada, proba cu martori
nu
este
admisibilă.
(Demolombe,

XXX, - No.
Art.

— 316 —

205;

Larombiere,

15465, No. 42; Dalloz,

Rep.

Obligations,
Suppl,

„bligations.
572;

No.

2018;

Alexandresco,

Laurent,
este

cu martori

58. Proba

XIX,

terţ,

pe

care

pariea

nu

admisibilă,

a

avut

2026).

po-

sibilitatea să-l previe. (Demolombe, XXX.
“No. 205 urm.; Larombiere,
Obligations,
Art. 1348, No, 41 urm,; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 765, p. 555; Alexandresco, VII,
p.

289,

nota

5).

„60. Astfel, se poate dovedi cu martori
şi prezumpliuni
sustragerea unui titlu
sau unui dosar, fiind un caz de forţă majoră. (Alexandresco, VII, p. 290).
6]. După ce se va fi dovedit acciden- tul de forţă maioră şi existenţa titlului,
se va putea dovedi cu martori conţinutul
titlului, chiar dacă ei nu l-au cetit sau
nu l-au auzit cetindu-se. (Dalloz, Rp,
Obligations, No. 4926; Suppl., Obligations,

No, 2021).

62. 'Tribunalele în reconstituirea convenţiunii sau faptului juridic pretins, vor
trebui să procedeze cu cea mai mare prudenţă. (Demolombe, XXX, No. 212; Aubry. et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765, text şi
nota 35, p. 355; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2021; Laurent, XIX, No. 573).

63. Se poate dovedi

cu martori nu nu-

mai pierderea unui act
sub
semnătură
privată, ci şi pierderea unui act autentic,
atunci când s'a stabilit forța majoră. (Larombiere, Obligations, Art; 1548, No. 48;
Dalloz,
R&p.,
Obligations,
No.
4929;
Suppl.. Obligations,
No. 2024; Laurent,
XIX, No. 574; Alexandresco, VII, p. 290).

G4., Se poate dovedi

cu martori

art.

1548

conţi-

4

punctul

ec. civ. fr, (1198 punctul 4 c. civ. rom.), se
aşa
judecătoreşti,
şi hotărîrilor
aplică
încât dacă o hotărîre a fost distrusă prin
caz fortuit, cum ar fi un "incendiu, ea va
putea fi reconstituită prin martori sau
alte lucrări ale instanței judecătoreşti
(Alexandresco, VII,
care! a pronunțat-o.

p. 29%).
66. Dovada

cu

martori

68. Tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă a existat sau nu imposibiliiate absolută sau morală de a se procura
o dovadă scrisă a raportului juridic, trebuind însă să motiveze îndeajuns hotărârile. (Alexandresco, VII, p. 287, 288).
-69. Simulaţia simplă nu poate fi dovedită cu martori între părţile contractante,
deoarece ele au fost în posibilitatea să-şi
fi procurat o probă scrisă, prin liberarea
unui contra-înscris. (Toullier, LX, No. 178
urm.; Duranton, X. No. 357; Demolombe,
XXX, No. 181, 182; Larombiere, Obligations, Art, 1548, No. 8; Maread€, Ari, 1548,
No. 4; Aubry ei Rau, ed. 4-a, VIIL $ 755,
p. 214; Daltoz, R6p.„ Obligations, No. 494;
Suppl., Obligations, No. 207; Laurent,
XIX, No. 590, 591; Alexandresco, VII, p.
285).

70. Dacă însă există un început de do* xadă scrisă, simulatia simplă va putea fi
dovedită prin martori. (Dalloz, Râp.._Obligations, No. 4945; Alexandresco, VII,
p. 285).
poate fi dofrauduloasă
ZI. Simulaţia
vedită cu martori, chiar între părțile contractante. (Demolombe, XXX, No. 18; Larombiere, Oblig., Art, 1548, No. 19; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 142; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VIII, 8 765, text şi nota
28, p. 551, 552, 553: Dalloz, Rep., Obligations, No. 4947: Suppl., Obligations, No.
2028: Laurent, XIX, No. 594; Alexandre-

sco, VIA, p. 285).

nutul unui act care a devenit neciteţ din
cauza unui accident, cum ar fi de exemplu, prin umezeală, (Dalloz, Râp., Obligations, No, 4932).

65. Dispoziţiunile

1198

Obligations, Art, 1548, No. 15 urm.; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 141; Aubry
et Rau, ed. 4-a VIII, $ 765, p. 348: Dalloz,
R&p., Obligations, No. 4954; Suppl., Obligations, No. 2026; Laurent, XIX, No. 558,
580, 581: Alexandresco, VII, p. 287).
67. Astfel ar fi în caz de eroare, violenţă sau dol. (Dalloz, Rep., Obligations,
No. 4934, 4955: Suppl., Obligations, No.

No.

VII, p. 290, 292).

în cazul când există un început de dovadă serisă a titlului pierdut, chiar dacă
nu se stabileşte cu suficiență cazul de
îorță majoră din care rezultă pierderea.
(Larombiere, Obligations, Art. 1348, No.
42; Laurent, XIX, No. 576).
59. Dispoziţiunile
art. 1348 punctul 4
e. civ. fr. (1198, punctul 4 c. civ. rom), îşi
găsesc aplicațiunea şi în cazul când pierderea titlului provine dintr'un delict al
unui

Art.

DESPRE MARTORI

civil

Codul

va fi admisi-

bilă totdeauna când partea care o cere
se va fi găsit în imposibilitate de a-și î:
procurat o probă scrisă despre faptul a
cărui dovadă cere s'o facă, deoarece art.
1348 e, civ. fr. (1198 c. civ. rom.), nu este
urm.
167
limitativ. (Toullier, IX. No.
Duranton, X, No. 196: XIII, No. 335; Demolombe, XXX, No. 170 urm.; Larombitre,

72. Astfel, se poate dovedi prin martori sau simple prezumpțiuni simulația
care a avut de obiect să acopere o fraudă
la lege, de interes general şi de ordine
publică. (Demolombe, XXX, No. 18%; Larombi&re, Obligations, Art. 1348, No. 19;
Bonnier, Trait6 des preuves, No. 142; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765, text şi
nota 28, p. 351, 352, 355; Dalloz, Rep. Obligations, No. 4947; Suppl. Obligations,
No. 2028: Laurent, XIX, No. 594; Alexandresco, VII, p. 285).
,
mar73, Astiel, se va putea dovedi cu
este
tori şi prezumpțiuni că o obligaţie
în
bazată pe o cauză ilicită cu toate că
(Dalact sa exprimat o cauză valabilă.
loz, R&p.„ Oblipations, No. 4947; Alexan,
dresco, VII, p. 266).

sau
74. Terţii pot dovedi prin martori deoa-

prezumpțiuni,
rece au fost în
o probă scrisă,
190; Duranton,

XXX,

— 317—

No.

179;

simulația şi frauda,
imposibilitate a-şi procura
(Toullier, IX, No. 164 urm,
XIII, No. 558; Demolombe,

Larombiăre,

Obligations,

Art. 1198

DESPRE

Art. 1548, No. 21: Dalloz, R6p„, Obligations, No. 4954; Suppl., Obligations, No.
2051; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765,
p. 350; Laurent XIX, No. 605, 604).
75. De asemenea probă cu martori este
admisibilă când creditorul introduce o
acţiune în revocarea unui act, în virtutea
dispoziţiunilor art. 1167 e. civ. fr. (975 e,
civ, rom.). (Dalloz, Râp., Obligations, No.
4956).

76.

Moștenitorii rezervatari

când atacă

actele defunctului făcute în frauda drepturilor lor, pot dovedi prin martori simulația.
(Larombiăre,
Obligations,
Art.
50 No. 21; Dalloz, Rep., Obligations, No.
56),
INDEX
ta

ALFABETIC

jurisprudenţă!

Advocat 9.
Apreciere 10,

Medic

Depozit 3,
Distrugere 7.
Dovadă 1 urm.
Enumerare enunciativă 4,
1
Fapt matarial 9.
Forţă majoră 11, 12, 13,
Furt 5, 12.
Imposibilitate 1—4, 6, tu,
Imposibilitate
materială

Naufragiu '12.
Obicei 4, 10,
Obligaţie de întraţinere 12.
Pierderea titlului 7, 11,13,
Pertractări 9.
Prezumpţiuni 1 urm.
Probă 1 urm,
Reconstituire 7, 11,
Remiterea titlului 5.
Revocare 5!

Ruină

Imposibilitate morală 1—
Incendiu 12,
Inceput

de dovadă

10,

12.

Sustragere
Terţi 1.
Testament
Vânzare 5,

scrisă

Violență 12.

Inundaţie 12.

11, 13,
12,

este

admisibilă,

situația nu mai este aceeaşi când
însăşi
această parie este unul din contra
ctanţi
ŞI ar avea astfel posibilitatea să
doved
scă conventiunea fie printr'un înscris ea.
, fie
printr

'un început

de dovadă

scrisă, coro-

borat cu
depoziţiunile martorilor; astfel
fiind, dovada solicitată uriează
a
pinsă, (Jud, ocol. Ii, Ploeşti, 20 Iulie fi res1924,
Jur. Gen. 1926, No. 411).

2. Când

instanţa

de

fond

constată

şi

nu

sau

există

dacă

un început de dovadă scrisă, constatarea
primei împrejurări fiind suficientă pentru
(Cas.
admisibilitatea probei testimoniale.

1924, Pand. Săpt.

I, 1791 din 22 Octomvrie

211925).

3, Depozitul

pentru

ca

oricare

şi

contract

alt

dovedirea căruia legea cere un act

potrivit art. 1198
scris, se poate dovedi
e. civ., prin martori şi deci prin prezumpțiuni, atunci când creditorul s'a aflat în
imposibilitate materială ori morală de a-şi
procura dovada scrisă, sau de a conserva

Apel

de

Curtea

constatând că intimata nu avea putinţa
de a-i cere lui decujus dovada că a primit spre păstrare înscrisul în discuţiune,
a fost în drept să stabilească existenţa
depozitului din actele cauzeişi din preşeşte vreo violare
700 din 16 Martie

III, 81).

săvâr-

astfel nu

şi procedând

zumpţiuni,

nu

tând,

1. Reclamantul cere a dovedi prin martori existenta şi condiţiunile unei
convențiuni pe care ar avea-o cu sora sa,
spre
a o opune pâritului,
„Prin probatoriul cerut în acest sens,
se
tinde a. se dovedi o conveniiune, fără
a se
intemeia
pe vreun
început
de probă
Scrisă şi nici pe imposibilitatea de
procura, sau a conserva o asemenea a se
dovadă care ar fi existat,
.
Dacă, în principiu, când partea voieşt
e
să dovedească existența unei convențiun
i
între cealaltă parte şi un al treilea
nând seamă că în această împrejurar , ţie cel
ce invoacă o asemenea dovadă
este în
imposibilitate materială sau morală
să-şi
procure
documentul
scris,
proba
prin

şi prezumpiiuni

parte,

de

relevate

chestiunii

asupra

să se pronunţe

fi ținută

de lege. (Cas. [, dec.
1925, Pand. Rom. 1926,

1198 cod. civ., permite proba
A. Art.
testimonială oridecâteori există o imposibilitate de procurare de dovadă scrisă, ară-

5,

Jurispundenţă,.
- (Continuare dela 1924 până la 1927)

martori.

civil

fapt că a existat o imposibilitate morală
pentru creditor de a-şi procura o probă!
scrisă din partea debitorului, dânsa poate
să declare admisibilă proba cu martori,
conform art. 1198 cod. civ., fără a mai

o atare dovadă.
Prin urmare, în speţă,

Locaţiune 8.
Marturi 1 urm,

Culpă 11, 13,

Codul

MARTORI

în

limitativ

ci

în

totul

cu

mod

enunciativ, câteva exemple şi lăsând Ja
aprecierea judecătorului admiterea ei.
In această privinţă şi doctrina este de
acord în a se da o interpretare cât mai
largă noţiunii de „imposibilitate“ din citatul text de lege, admiţându-se că ea poate
rezulta și din obiceiul de a nu se constata
prin dovezi scrise anumite raporturi juridice, obiceiu care împiedecă pe creditor să
debitorului
a
ceară recunoaşterea scrisă
său. (C. Apel Constanţa, 258 din 29 Aprilie

1925, Curier Judiciar 41/1925, Bul. C. Apel
17/1925, Justiţia Dobrogei 6—7/1920).
5. După dispoziţiunile art. 969 codul
civ.,

revoca

convenţiunile

decât

prin

legal

făcute

nu

consimţimântul

se

pot

mutual

al părţilor sau din cauze autorizate de lege.
Dacă sustragerea titlului de proprietate
în timpul şi cu ocazia unui furt cu spargere ar putea fi dovedită prin martori în
baza art. 1198 codul civ., însă fiindcă în
prealabil irebue tlovedită desființarea convenţiei prin consimţimântul
părților, remiterea titlului în mâinile vânzătoarei este
un fapt juridic ce nu se poate dovedi decât
cu act scris, deci proba cu martori este
(Trib. Romanați, S. Î, sent.
inadmisibilă.
civ. 634 din 20 Mai 1925, Jur. Gen. 19925,
No. 1637).

6. În

caz

când

o parte

a fost

în

im-

posibilitate morală de a obţine
dovadă
scrisă pentru a proba existenţa unei convenţii, dovada cu martori este admisibilă.
(Cas. II, 410 din 17 August 1925, Pand.

Săpt. 1514926).
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Codul

civil

DESPRE

7. Titlurile pierdute

sau distruse pot fi

reconstituite, dar dovada existenţei lor trebue propusă la instanțele de fond. (Cas.

I, 2159 din 24 Septemvrie 1925, Pand. Săpt.

511926).

,

8. Este adevărat că subchiriaşul trebue
să plătească direct chiria proprietarului.
Atunci însă, când proprietarul
primeşie
această chirie prin intermediul chiriaşului
principal, plâta e valabil făcută şi dovedirea ei se poate face cu martori, deoarece
e un simplu fapt material. (Cas. I, compl.
chirii, 950 din 25 Octomvrie 1925, Pand.
Săpt. 8/1926).
9, În fapt: Fiind vorba de un proces
pentru plată de onorar de advocat, clientul a cerut proba cu martori că între dânsul şi reclamant, au urmat periractări cu
privire la onorariul datorit, pentru care
nici nu există convenţiune scrisă. Curtea
de apel a respins proba ca inadmisibilă,
pentrucă prin aceasta s'ar fi tius a se dovedi însăşi convenţia. Motivul de casare
bazat pe greşita aplicare a arti. 1191 c. ce.
a fost admis.
In drept: Din
deciziunea
supusă
recursului se constată, în adevăr, că: recu-

rentul

ceruse

proba

testimonială

pen-

ru a dovedi nu convenţiunea, ci faptul
material al unor pertractări avute între
dânsul şi intimat, cu privire la onorariul
de advocat cuvenit. .
Intrucât aceste pertractări ar fi putut
fi de natură să procure instanţei de fond
elemente importante în vederea determinării onorariului, urmează că dovada testimonială privitoare la ele, a fost respinsă numai cu violarea legii, atunci când
instanța de fond, motiveză cu exces de
putere, că acea dovadă tindea la stabilirea unei convenţiuni, când, în realitate,
precum S'a arătat, tindea la stabilirea unui
fapt material. (Cas. Î, dec. 3215 din 5 Noemvrie1925, Pand.
Săpt.
9/1926,
Pand.
Rom. 1926, III, 17, Curier Jud. 15/1926).
10. Din cuprinsul articolului 1198 c.
civil, rezultă că proba testimonială este
admisibilă şi atunci când
valoarea
este
mai mare de 150 lei, chiar în lipsă de un
început de probă scrisă, în cazul când par-

tea a fost

în

imposibilitate

de a-și

pro-

cura o probă scrisă,
Cazurile prevăzute în acest text de
lege,
nefiind
limitative,
ci
numai
enunciative, rezultă că este lăsat cu toiul
la aprecierea instanţei de a da interpretare cât mai largă noţiunii de imposibilitate.
Din acest punct de vedere şi doctrina
este de acord, admițând că imposibilitatea de a putea obiine o probă scrisă,
poate rezulta şi din obiceiul de a nu se
constata prin dovezi scrise, anumite raporturi juridice.
-

Ținând

seamă

de

circumstanţele

fap-

tului şi anume de obiceiul bine cunoscut
că pacienţii niciodată nu
cer chitanțe
dela medicii curanţi pentru plăţile de
onorar ce le fac acestora, şi că nici ace-

Art. 1198

MARTORI

ştia nu obişnuesc a da, asemenea chitanţe,
apelanta fiind astfel într'o situaţie de im-

posibilitate morală

de a produce

un act

scris, proba testimonială cerută pentru
a dovedi că a achitat o parte din onorar
medicului curant, este admisibilă şi concludeniă în speţă. (Trib. Iaşi, S. |, Jurnal
din 18 Ian. 1926, Jur. Gen. 1926, No. 410).

11, a) Un testament pierdut se poate
reconstitui prin martori, cu obligaţia de
a se dovedi că pierderea a provenit dintr'o
cauză de forță majoră, neimputabilă. titularului testamentului;
b) Este casabilă o hotărîre prin care se
admite proba cu martori, fără a constata
culpa şi forja majoră. (Cas. [, 1939 din 17

Martie 1926, Pand. Săpt. 26/1926,
Rom. 1926, III, 145).

Pand.

12. Printre cazurile de forţă majoră, în
aplicaţia art. 1198 al. 4 c. ce.
doctrina
enumeră:
incendiul,
ruina,
naufragiul,
inundația, furtul şi extorsiunea prin violenţă.
Proba conţinutului actului se poate face
în acest caz prin martori.
Partea care alegă forţa majoră sau cazul
fortuit, va trebui însă să dovedească în
prim rând: a) cazul fortuit sau forța majoră; b) existenţa anterioară a actului instrumentar; c) pierderea acestui act ca ur-

mare

a forţei majore

sau cazului

fortuit.

Este admisibilă dar proba testimonială
în dovedirea faptului că pâritul a dat re-

clamantului
vânzare

—

—

un

ca

urmare

act sub

la un

semnătură

act

de

privată,

conţinând obligaţia de întreţinere în favoarea acestuia din urmă şi că pe drum
spre

luând

casă,

actul

ținându-se

pâritul

a

bătut

și fugind

seamă

— indicate mai
Jurnal din 1926,

de

cu

pe

ei,

reclamant

binctnțeles,

succesiunea

probelor

sus. (Irib. Dalj, S$. 1,
Jurispr. Gen. 1926, No.

1282).

13. Textul

general

al art.

1198

ce. civ.

autoriză proba tesiimonială pentru orice
fel de act, prin urmare şi peniru tesiamenite, în orice formă ar îi fost redactate,
prin aceasta neatingându-se întru nimic
principiul pus. în art. 800 cod. civil, deoarece prin martori nu se tinde a se dovedi că testamentul a fost făcut verbal,

ci că a fost făcut scris în forma cerută
de lege. Astfel fiind, legatarii sunt dispensați a înfățişa testamentul, pe temeiul căruia invoacă dreptul lor, în cazul când
după moartea testatorului în urma
împrejurări neprevăzute, rezultat al

forţe

majore,

testamentul

unei
unei

a fosti pierdut,

într'o asemenea ipoteză, trebuind să se dovedească: că în adevăr a existai un testa-

menit

în condiţiunile

cerute

de lege,

care

servea de dovadă serisă a dreptului pretins,

că sa întâmplat un caz fortuit şi că sa
pierdut înscrisul din cauza acelui caz fortuit sau forţă majoră neprevăzută.
Fiind admisibili martorii,
pe temeiul art.
1203 cod. civil, sunt admisibile şi prezumpțiunile; o prezumpțiune puternică de vali-

ditatea
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testamentului,

este

fără . îndoială:

Art, 1199
fapiul

DESPRE

că

moştenitorul

legitim

ascunde

testamentul, după ce a făcut să dispară,
fiindcă dacă acesta ar fi fost neregulat,
moşienitorul

nu

să-l ascundă,

ar

fi

avut

niciun

-

interes

Astfel
nu

Neîndeplinirea

de

II, —

fiind,

a cerui

:

fapul

îndeplinirea

că pretinsul

1138,

trage

1170,

din

un

1200 urm.,

Despre

vresumpțiuni.

fapt necunoscut. (Civ.
46, 82; Civ. Fr. 1349),

Text. fr. Art. 1349. — Les presomptions sont des
gu le magistrat tire d'un fa connu ă un fait inconnu.
un

dresco, VII, p. 505).
Iu
2. Intre probă şi prezumpţiuni există
diferenţă, deoarece proba face direct şi
prin ea însăşi credință despre fapt, iar

prezumpţiunile

fac

credinţa

numai

prin

o consecință trasă dintrun alt fapt care
nu avea de obiect să stabilească în mod
special adevărul celuilalt fapt pe care îl

dovedeşte. (Pothier, Obligations, II, No. 839;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 4977; Suppl.,
Obligations, No. 2040; Huc, VIII, No. 301;
Alexandresco, VII, p. 305).
Ă 3. Toate

de

probele

prezumpțiuni,

judiciare

deoarece

au caracterul

se bazează

pe

—

cons6 quences que la loi

fapt constant

vărul

(Dalloz, R6p., Obligations, No.. 4977; Suppl.,
Obligations, No. 2040;
Comp.:
Alexan-

legea sau ma-

la un

1203 ; C. com.

]. Prin definiţia dată în art. 1349 c. civ.
fr. (1199 ce. civ. rom.), legea a voit să arate
caracterul prezumpțiunilor, care constituese
o demonstraţie procedând prin inducțiune.

cerută

aşa dacă ar fi, nu şi-a putut închipui în
mod normal că acel testament se va sustrage prin fraudă — această sustragere
constituind după cum s'a arătat, un caz
de forță majoră neprevăzută, care pentru,
motivele mai sus expuse, autoriză aplicațiunea art. 1198 cod. civil. (I'rib. Argeş,
5. IÎ, 1926, Jur. Gen. 1926, No. 708).
14. A se vedea: art. 758, nota 1; art.
940, nota 1; art. 1414, nota 5; art. 1191 cu
notele respective; art. 1205, nota 23; art.
1295, nota 10; ari. 1418, nota 5; art. 1553,
nota 4; art. 1597, notele 1 şi 3; art. 1890,
nota 5).

fapt cunoscut

Doctrină,

legatar

formalităţii

Art. 1199. Presumţiunile sunt consecinţele, ce

gistratul

cod.

vada că legatarul a depus testamentul la
dosar, iar pe de altă parte, pentrucă chiar

ari. 664 pr. civ., nu se poate invoca ca o
culpă, articolul citat fiind privitor la un
caz cu totul special, care în speţă, nu se
face dovada şi nici nu se pretinde că ar
fi avut le.

Secţiunea

892

se găseşte în dosarul de tutelă înfiinţat în
urma
decesului testatorului, nu poate fi
privit nici ca o neglijenţă, nici ca imprudenţă, pe de o parte fiindcă nu se face do-

prin

formalităţii prevăzută

art.

de art. 892, având cunoştinţă că testamentul

existenţii

fi făcută

de

testat.

gerea frauduloasă a unui titlu dela un dosar — [apt care în mod normal nu se poate
prevedea că se va întâmpla — este un caz

că dovada

prevăzută

legatarului, care poate prescrie prin posesia
de fapt exercitată fără trimitere în posesie,
operaţiune care este necesară numai peniru
exerciţiul acţiunilor referitoare la bunul

crurilor, nu poate fi prevăzut; astfel, sustra-

titlului asttel sustras, poate
martori şi prezumpţiuni.

Formalitatea

civil

civil nu este esențială şi lipsa ei nu are
nicio influență asupra validității titlului.

Neglijenţa sau imprudenţa înlătură beneficiul ari. 1198, care constituind o excepţie, este de strictă interpretare: nu autoriză proba prin martori şi deci şi prin
prezumpțiuni,
decât în ipoteza în care
pierderea sau distrugerea testamentului s'a
ocazionat în modul anume prevăzut: printrun caz de forță majoră neprevăzută;
doctrina şi jurisprudența sunt de acord
asupra acestui punct.
,
Prin caz fortuit sau forță majoră neprevăzută în sensul art. 1198 se înţelege orice
eveniment, care în ordinea normală a lu-

de forță majoră, aşa

" Codul

PRESUMPȚIUNI

faptului

molombe, XXX,
gations,

Art.

ce

din care se induce
trebueşte

1549,

des preuves,

ade-

dovedit,

(De-

No. 234; Larombiăre, ObliNo.

2;

Bonnier,

No. 807; Demante

'Traite

et Colmet

de Santerre, V, No. 226 bis; Aubry
et Rau,
ed. 4-a, VIII, 5 749, p. 159; Dalloz,
Rep.,

Obligat:uns, No. 4977; Suppl., Obli
Ne. 2040; Laurent, XIX, No. 605; gations,
Planiol,
II,

Î)

4.

No. 15).
Prezumpţiunile

prezumpţiunile

sunt

cărora

de

două

legea

le

feluri:

recu-

noaşte forţa probantă; 2) prezumpţ
iunile.
care dacă
întrunese
anumite
condițiuni

prevăzute de lege, pot fi admise de tribu
nale ca probă. (Dalloz, R€p., Obligati ons,
No. 4979; Alexandresco, VII, p. 306).
5. Prezumpţiunile legale, prevăzute de
ari. 1550—1352 ce. civ. fr. (1200—12
02 ce.

civ.

vadă,

rom.),

II, No.

320—

ci

o
57).

nu

constituesc

dispensă

de

un

mod

dovadă.
-

de

do-

(Planiol,

Codul

civil

DESPRE

$ 1. Despre

Art. 1200

PREZUMPȚIUNI

presumpțiunile

stabilite de lege.

Art. 1900. — Sunt presumpţiuni legale acelea care sunt determinate special prin lege, precum:
1. Actele ce legea le declară nule pentru că le priveşte făcute în îrauda dispoziţiunilor sale;
2. In cazurile când legea declară că dobândirea dreptului de
proprietate, sau liberaţiunea unui debitor rezultă din oarecari împrejurări determinate;
3. Puterea doveditoare ce legea dă mărturisirei, sau jurământului, ce face

o

parte;

4. Puterea ce legea acordă a utorităţei lucrului judecat. (Civ. 489
1207

urm.,

1204,

82, 286,

3174, 315,

410,

418,

1138,

424,

480,

624,

645,

1202,

1201,

42, 48,57,

C. com.

1903—1905;

1590, 1847,

urm.,

1119,

941,

812, 845,

595,

591,

590,

492,

urm.,

195,

122,

196,

800; Civ. Fr. 1350).
Text. fr. Art, 1950. — La presomption legale est celle qui est attachâe par
une loi speciale ă certains actes ou ă certains faits; tels sont:
10 Les actes que la loi dâclare nuls, comme pr6sumâs faits en fraude de
ses dispositions dW'aprăs leur seule qualite;
20 Les cas dans lesquels la loi declare la propristă ou la liberation râsulter
de certaines

cireonstances

dâtermintes;

30 L/autorit€ que la loi attribue ă la chose jugâe;
Bibliografie

GeoRGEan

N., Sfudii Juridice, vol. |, „Data

Lăizănescu EM. AL., Des droits du conjoint

(continuare).
certă“,

Sonrgan R. TRAIAN,

p. 26;

survipant, p. 168;

PasALEGA DEM., „Considerafiuni generale asupra
11-15/1926;

.

efectelor hotăririlor străine“, Justiţia

Observaţie sub Trib. Teleorman,

Olteniei

120Oct. 1924, Pand. Rom. 1926, III, 114.

tra: Duranton, XV, No. 264 urm.; Troplong,
Contra de mariage, III, No. 2246, 2247;

Doctrină.
1. Prezumpţiunile
legale
sunt
numai
acele stabilite de lege şi tribunalele nu au
dreptul să creeze prezumpţiuni legale pe
cale de deducţiune sau de analogie. (De-

IV,

de Saniterre, V, No. 527

No.

3017).

„8, Art. 1550 e. civ. îr. (1200 e. civ. rom.),
indică principalele exemple de prezump-

țiuni legale care nu sunt limitative ci
numai enunciative. (Demolombe, XXX, No.
256; Larombitre, Obligations, Art. 1350,

molombe, XXX, No. 252; Larombitre, Obiigations, Art. 1550, No. 2; Demante et Colmet

|

force que la loi attache ă l'aveu de la partie ou ă son serment.

4% La

bis, I; Dalloz,

606;

No. 4 urm.; Marcad6, Art. 1550, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 750, p. 162;

2. Prezumpţiunea muciană este inadmisibilă astăzi, deoarece nicio lege nu o con-

rent, XIX, No. 609 urm.; Alexandresco, VII,
p. 311).
4. Măriurisirea şi jurământul sunt gre-

Rep., Obligations,
gations,

Huc,

No.

VIII,

2041;

No.

Alexandresco,

No.

Laurent,

222;

VII,

4980; Suppl.,

Planiol,

XIX,

II,

No.

No.

Obli-

sacră, iar legiuirile anterioare care o consacrau sunt abrogate, deoarece sunt conirare codului civil actual. (Marcadâ, Art.
1552, No.
2;
Aubry
et Rau, V. $ 551,
noia 5,
p,
Sit;
Laurent,
XXIII,
No.
416, 487; Masse et Verg6 sur Zachariae,
IY, $ 664, nota 10, p. 214; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 4625; IV, No.
2171; Alexandresco, VII, p. 307, 508; Con31235 —

Codul

civil

Dalloz,

15;

p. 306).

adnotat

—

VIII

Râp.,

şit trecute

Obligations,

între

4980;

prezumpțiuni

oarece

ele sunt

adevărate

dresco

VII,

310;

probe.

Lau-

legale, de(Alexan-

Demolorabe,
255; Larom=
-XXIX, No. 217; XXX, No.
biăre, Obligations, Art. 1316, No. 3; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 858; Demante

— 321

p.

No.

Comp.:

et Colmei de Sanierre, V, No. 327 bis, ÎI;
Marecad6, Art. 1550, No. 2; Laurent, XIX.
No. 611; Huc, VIII, No. 302).

—

24

Art.

1291

DESPRE

Art.

1201. —

Este

PREZUMPȚIUNI

lucru

judecat

Codul

atunci

când

a

civil

doua

ce-

rere în judecată are acelaș obiect, este întemeiată pe aceiaș
cauză și este între aceleași părţi, făcută de ele şi în contra lor în

aceeaș calitate. (Civ. 703, 711, 749, 751, 780, 953, 973——976, 99%,
1034—1036, 1044—1046, 1060,
1119, 1200, 1215, 1216, 1218,

urm.,

1890:

Pr.

10, 11; Lege
petrolul

civ.

110,

119,

p. regularea

şi ozocherita,

329,

375,

376

și consolidarea

Art.

Text. jr. Art. 1351. —

1062— 1064, 1071,
1365, 1477, 1592,

47,

49,

53,

1081 urm., 1092,
1788, 1864, 1872

urm.,

404;

dreptului

54;

Civ.

Pr.

pen.,

de a exploata

Fr.

1351).

Lrautorit6 de la chose jugte n'a lieu qu'ă P'Egara

"de ce qui fait Pobjet du jugement. Il faut que la chose demandee soit
la m&me;
que la demande soit fondâe sur la mâme cause; que la demande soit entre
les
mâmes parties et forme pa r elles et contre elles en la mâme qualite.
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Autoritate de
lucru
decat 1 urm.
Bancrută frauduloasă
Bancrută simplă 185,
litate, a sa vedea

160,
ju185,
cu-

|

|

vintele : „Identitate
calitate“, şi 81, 91.

de

Cambie 58.

Capacitate 70,74, 72, 88,99,
Căsătorie 197.

Cauză,
tele:
uză“,
Cauză
Cauză

a se vedea
„Identitate

cuvin.
de ca-

directă 69—73,
secundară 69-—73,

Chestiune

200, 201.
Chestiune
191 —2)0,

prsalabilă 182,
prejudicială
202—205,

Chitanţă 149—152,

Ciasare în penal 168,
Condemnare 163, 165, 170,

173, 174, 181, '183—185
187.

Conservare 2.
„ Considerente 38, 138, 139,

Construcţiuni

Contencioasă
Contâstarea

46, 31,

materie 3,
legitimităţii

Contestaţie 26, 30, 95, 97,
149—152,

167,

Contravenţie 32,
Coproprietari

132.

Corabie 97.
Creanţe chirografare
124,

125.

Curator 117.
Curte cu juraţi

183.
Curte

de

158—160,

casaţie

177,

28, 136,

165, 166, 176.

Daune-interese
177—180, 182,

Definiţie 62, 70,

Depozit 79.
Dezavuare 110,
Dezistare 8, 153.
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174,

57,

171—175,

Dispozitiv 38, 138, 139,

Distrugere

182

E Divort 13, 83, 84, 85, 13,
Dol 72, 76, 99, 123, 125,
Donaţiune 87.
Dovadă 18,
Efect 140,

Efect declarativ 153.
Electorale 22, 23,
Eroare 76.
Executare 26, 30, 94, 9%,
; 67.
Exemple
41—61,
82—98,

107—137,

Faliment

59, 115, 118, 185.

Fals 60, 77, 187,

Femeie

măritată

162,

Fidejusiune 130, 131,
Filiațiune 107—112, 192—
5,
Forma actelor 7074, 77,
78, 86, 90,
Fracționarea

creanței

31,

Codul

DESPRE

civil

Fraudă 72, 76,90, 123, 125.
Furt 178, 184,186,
190, 199.
Garant

Penală materie 163—205.
Pensiune alimentară 12.
Periodicitate 42.

126, 127, 128, 129.

Persoană, a se vedea

Grăniţuire 52, 133, 134,
Graţioasă materie 4.

vintele:
părţi“,

Hotărire 1 urm.
Hotăriri de expedient 9, 10.
Hotărîri definitive 2, 5.

8, 19.

inexistente 142.
interlocutorii 17,

Hotăriri
preparatorii
14—19,
Hotăriri. provizorii 2,
12, 13,
Hotărîri străine 169,
Identitatea de calitate
102—107,
Identitate de cauză 23,
50, 62—98, 164, 189.
Jdeniitate
de obiect

11,

Ratificare 147,

9%,

Recurs

23,

117, 120,

Reprezentanţi 121.
Revendicare 25, 49, 51,52,

91.
Revizuire 67, 170.
Rezoluţiune 78, 88,
Scop 1, 64.
Sechestru judiciar

Societate 119, 136.
| Străinătate 169.
| Subrogaţie 126.

Succesiune 48, 107, 123,
Suprimare de stare civilă,
a se vedea cuvintele:
> Chestiune
prejudici-

65—

ală*.

'Tagadă

Modificare 4, 12, 13, 81.
Moştenitori 91, 110, 111,
123.

tele; „Identitate
biect“.
Oficiu 156.

de

Novaţiune 96.
Obiect, a se vedea cuvino-

Omisiune 6;

Opoziţie 30.
Ordine publică
166, 189.

Ordonanţa

14,

:

Moștenitor aparent
Naţionalitate 24.

113.

Servitute de trecere 53, 54,
Simulaţie 87.

Minori 117, 179, 180.
121 —123,

50, 95,

Separaţie de bunuri

4

apărare

158—160,

Repetiţiune 36,

Mărturisire 148,
de

28, 156,

19), 200

Reparaţii 43, 44, 46, 53,

23, 34,

67, 71, 87, 8, 91,

128,

165, 166, 176.
Recurs în anulare 165,
Renunţare 156, 166, 205,

31,

49, 99—4137, 164, 189,

Mijloace

127,

| Privilegiu 57.
Probă 18.
| Proprietate 182,
Răpire 199.
Rate 42,

Impozite 32.
Incompetenţă 143, 144,165. Insolvabilitate 96.
Interdicţie 113, 114, 117.
Invocare 154, 156—159.
Ipotecă 122.
Jurământ 148.
Latrină 43, 44.
Lege interpretativă 146,
Lichidatori 419.

Locaţiune 135,
Maggat 89, 103,

79,

de paternitate 110,

Tainice luări, a şe vedea
cuvântul : Furt“,
Tăinuire 183, 184.

Tâlhărie 183,
| Taxe de înregistrare 48.

! Testament 45, 50, 73, 74, 86,
Tranzacţie 9, 10,
Trimitere în posesie 45, 50.

Tutor 117,

143,

Urmărire silită, a se vedea cuvântul: „Executare“.

158,

judecătorului

| Uzufract 133, 134.

Vânzare 60, 79, 87—90,
Venituri 4.
Violenţă 76.
Zid despărțitor 43.

de instrucţie 188.
Pământ rural 88, 90.
Partaj 47, 49.
Paza copiilor 13.

]. Autoritatea

ar putea

de

lucru

fi aduse

3. In principiu, pentru
autoritate

judecat

intere-

la îndeplinire,

ca o hotărîre să
de

lucru

judecat,

trebueşte ca să fie dată în materie contencioasă, rezolvând

p.

et Rau, ed. 4-a, VIII,

Aubry

Dalloz,

567;

Chose

15; Suppl.,

Chose

Rep.,

jug&e,

jugâe, No. 6; Lau-

p.
rent, XX, No. 5; Alexandresco, VII,
458, 570; N. Georgean, Studii Juridice, III,
p. 21).
4. Hotărîrile date pe cale de jurisdicțiune grațioasă, nu au, în principiu, autoritate de lucru judecat şi pot fi reformate
sau modificate în cazul când s'au schimbat împrejurările care au motivat pronunțarea lor. (Alexandresco, VII, p. 458, 570;

N. Georgean, Studii Juridice, Ili, p. 22).

5, Pentru ca o hotărîre să dobândească
autoritate de lucru judecat, trebueşte ca

ea să fie definitivă, adică nu este necesar

ca hotărirea pronunţată să termine în mod .
definitiv un proces, ci este deajuns dacă
prin ea sa statuat asupra unei contestațiuni, incidente sau prejudiciale. (Dalloz,
Rep., Chose jugâe, No. 16, 53; N. Georgean,
Studii Juridice, III, p. 22).
„6. „De asemenea, pentru ca o hotărîre
să aibă autoritate de lucru judecat, îrebueşte ca prin ca să se acorde ceva uneia
dintre părţile litigante, aşa încât dacă tribunalul omite să se explice sau dacă stabilind drepturile părţilor, omite să prevadă
ceea ce admite sau refuză, soluțiunea dată
nu poate constitui în principiu o hotărîre;
totuşi dacă prin o hotărire, s'a stabilit că
una dintre părţi este debitoarea celeilalte
părţi, însă a omis:să o condamne la plata
unei sume, hotărîrea a dobândit autoritatea lucrului judecat în privinţa constatării faptului existenţei datoriei, rămânând
ca ulterior prin o altă sentinţă să se stabilească cuantumul datoriei, reparându-se
dar omisiunea comisă în prima hotărîre.

(Larombi&re,

Obligations,

1551,

Art.

No.

19; Dalloz, Rp.,
Georgean, Studii

Chose jugte, No. 12; N.
Juridice, III, p. 922, 23).

_7. O hotărîre

are

cale

şi să pue sfârşit contestaţiunilor între părți
şi să înlăture deci nesiguranța în transacțiunile încheiate. (N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 21).
2, Autoritatea de lucru judecat rezultă
numai din actele judecătoreşti care au caracterele hotărîrilor, iar nu şi din actele
care pregătesc hotăriîrile sau ordonă măsuri.
provizorii sau de simplă conservare. (Dalloz, R€p., Chose jugâe, No. 10; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 21).
avea

769,

cât

sează ordinea publică şi are de scop să
evite pronunţarea de hotăriîri contradictorii,

poată

jugce, p. 8;

No.

XXX,

1551,
Art.
de la chose

autoritate

de lucru

judecat, chiar dacă e susceptibilă de apel,
Doctrină.

cari nu

286; Larombitre, Obligations,
No. 12; Griolet, De Lautorit6

No.

51.

(Demolombe,

părţi.

între

bate

$

Preţ 79, 88, 89, 90.

2,

34-61, 63, 164, 189,

Identitate de părţi

de

Plată 149—152.

Hotăriri ilegale 141,
Hotăriri
Hotărîri.

-cu-

„Identitate

Plus-valută
Poprire 92,
Prescripţie
î 30.

Art, 1201
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o contestaţie care se des-

timp

nu

de_recurs,

fost

a

atacată

prin

această

pentru ca o ho-

deoarece

provizor lucru
tărire să producă în mod
judecat, nu este necesar ca ea să fi fost
pronunțată în ultimă instanţă. (Pothier,

Obligations, II, No.

Demolombe,

852, 853;

XXX, No. 287, 288; Larombiăre, Obligations, Art. 1551, No. 2; Marcad6, Art. 1354,
No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769,

Bg 399;. Dalloz,
uppl., Chose
No. 17; Mass6
$ 609, nota 5,
preuves, No.
p. 90; Huc,
p. 455.
VII,

Juridice

III,

R€p., Chose jugâe, No. 17;
jugâe, No. 41; Laurent, XX,
et Verg€ sur Zachariae, III,
p. 547; Bonnier, Traitâ des
861; Griolet, Chose jugce,

VIII, No. 306; Alexandreseo,
489, 490; N. Georgean, Studii

p.

25;

Contra:

Duranton,

XIII, No. 454, 455: Laurent, XX, No. 17.
8. Hotărîrile pronunţate contradictoriu,
în ultima instanță, au autoritate de lucru

judecat;
cru
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de asemenea, au autoritate de lu-

judecat

şi

hotăririle

contradictorii

Ari.

1201

DESPRE

PREZUMPȚIUNI

date în prima instanţă dacă nu sa declarat apel în contra lor, sau dacă apelul
a fosti perimat, sau dacă apelantul s'a dezistat de apelul declarat şi intimatul nu

se opune la dezistare. (Dalloz, Râp., Chose
jugte, No. 53, 55, 58; Dâsistement, No.
95; Peremtion, No. 522; Alexandresco, VII,
p. 490; N. Georgean, Studii Juridice. III,
p. 25,

24).

9. Hotărîrile de expedient,
ginesc să consfințească
tervenită între părţile

care se măr-

o convenţiune_inlitigante, după o

părere, pot dobândi, ca şi celelalte hotăriri
pronunţate
toritaie de
bligations,

de instanţele judecătoreşti, aulucru judecat. (Larombiăre, OArt: 15351, No. 14;
Carr
ei

Chauveau,

Lois

Question,

No.

de

la

1631;

procâdure,

Troplong,

IV,

Transac-

tions, No. 37; Griolet, Chose jugâe, p. 89:
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8419, p. 65;
Dalloz, R€p., Chose jugâe, No. 32; Huc,
VIII,

VII,

No.

p.

504;

506,

XII,

507:

No.

284;

Comp.:

Alexandresco,

N.

Georgean,

Studii Juridice, III, p. 24).
:
10, După altă părere, când tribunalul
consfinţeşte pur şi simplu tranzacţia părților fără “a-şi apropria motivele, această
conslinţire nu poate da hotăririi de expe-

dient

puterea

tribunalul

tive

lucrului

a rezolvat

de fapt

judecat,

un

şi de drept

propria sa gândire,
deşte autoriiate de

dar

când

litigiu pentru mo-

care

constituese

soluţia dată dobânlucru judecat, chiar

dacă ea fusese acceptată în prealabil de
căire părţile litigante. (Merlin, Questions
de droit, Appel, $ 1, No. 6; Dalloz, R&p.
Suppl.. Chose jugâe, No. 20).
'

11. Hotărtrile provizorii
autoritate de lucru judecat.

nu pot
(Pothier,

avea
Obli-

gations, II, No. 850; Duranton, XIII, No.
451; Larombitre, Obligations, Art. 1551,
No. 17; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769,
ză 569; Dalloz, R€p., Chose jugâe, No. 53:
uppl.. Chose jugte, No. 24; Laurent, XX,
No. 28; Alexandresco, VII, p. 491; N. Georgean,

Studii

Juridice,

III, p.

25).

12. Hotăririle care acordăo pensiune
alimentară, fiind nişte hotăriri provizorii,

pot fi modificate, deoarece alimentele se
dau în proporţiune cu trebuințele celui care
le reclamă şi cu posibilitățile celui care
este obligat să le plătească şi care
pot

varia din timp în timp, din diferite cauze.
iDemolombe, IV, No. 67; Aubry et Rau,
VI. $ 555, p. 111; Laurent, [IL No. 510;
XX, No. 28; Huc. [1 No. 207 urm., 420;
Baudry et Fourcade, Personnes, IT, No. 2098
urm.; Alexandresco, ed. 2-a II, p. 182;

VII, p. 491; Dalloz, Râp,, Suppl.. Divoree
et s6paration de corps, No. 594; Carpen-

tier, Traite, I, No. 370; Baudry et Chauveau, III, No. 290; Vraye et Gode, II,
No.
705 urm.; Planiol et Ripert, II, No. 636,

637. 640; Nacu, |. p. 478; Matei
zino, p. 704: N. Georgean, Studii CantacuJuridice,
II, p. 25).

13. De

asemenea

şi hotăririle

care

re-

gulează ţinerea copiilor în timpul divorțului, pot fi modificate dacă
starea de lu-

Codul

civil

cruri a suferit schimbări. (Demolombe, IV,
No. 453, 511: - Dalloz, Rep., Suppl., Di-

vorce ei separation de corps, No. 609; Au-

bry

et

Rau,

V,

Chauveau,

$ 494,

p.

Personnes,

202;

III,

Baudry

No.

194;

et

Huc,

II, No. 429; Planiol, [, No. 1278, 1279; III,
No. 619; Vraye et Gode, Divorce, II, No.

742, 762: Colin et Capitant, |, p. 241. 462;
Alexandresco, Il, p. 188; VII, p. 491, 49%;

Nacu, I, p. 479; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 25, 26).
14. Hotărtrile pregătitoare nu au autoritate de lucru judecat, tribunalele care

le-a pronunţat

teze.

având

(Toullier,

X, No.

dreptul să le retrac96:

Duranton,

XIII,

No. 452; Demolombe, XXX, No. 287; Larombitre, Obligations, Art. 15351, No. 15,
16; Bonnier, Trait€ des preuves, No. 300;
Griolet, Chose jugee, p. 118; Dalloz, Rep.

Chose jugâe 39, 40, 41, 50; Suppl., Chose
jugâe, No. 25; Laurent, XX, No. 235; Aubry

et

Rau,

No.

VIII,

307;

$ 760,

Alexandresco,

p.

368;

Huc,

Vil,

p.

VIri,

500,

501;

N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 26).
15. De asemenea, hotărîrile pregătitoare
nu au autoritate de
fondului procesului.

iucru judecat asupra
(Toullier, X, No. 9%;

Duranton, XIII, No. 452; Demolombe, XXX,

No. 287; Larombiăre, Obligations, Art. 1551,
No. 15, 16; Griolet, Chose jugte, p. 48;

Dalloz, Rep., Chose
Suppl., Chose jugâe,

No, 25;
p. 26).

N.

16. Cu

Gcorgean,

toate

jugee,
0. 40, 4;
No. 26; Laurent, XX,

Studii

acestea,

Juridice,

dacă

o

III,

hotărire

pregătitoare cuprinde o dispoziţiune deținitivă asupra unei chestiuni contestată în.
tre părţile litigante, ca poate dobândi,
în
privinţa acestei dispoziţiuni, autoritate de

lucru judecat.

jugee,

No.

27;

(Dalloz, Râp., Suppl.,
Alexandresco,

17. Autoritatea

de

lucru

vb

Chose

p.

judecat

505).

nu
din o hotărtre
interlocutorie, tribunalul nefiind obligati să

poate

rezulta,

în principiu,

se pronunţe conform indicaţiunii care reiese
din această hotărire, ci poate adopta o
soluțiune contrară, mai cu seamă când a

făcut rezerve în privința hotărîrii de fond.
(Loullier, X, No. 96; Duranton, XIII, No.
452; Demolombe, XXX, No. 287: Larom-

biere, VII, Art. 1551, No. 16: Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 568;
Dalloz.

Rep., Chose jugce, No. 44, 45; Suppl..
jug6e, No. 28; Laurent, XX, No. 22. 24 Chose
Georgean, Studii Juridice, TII, p. urm.;
27).
„18. Când printr'o hotărîre interlocutorie
s'a

ordonat

leagă

jugee,

No.

pe

28;

No.

o

probă,

judecători.
44

urm;;

Laurent,

XX.

această

(Dalloz,
Suppl.,

No.

hotărire

Rsp.,
Chose

nu

Chose

jug&e,

25, 27; Alexan-

dresco, VII, p. 504,502; N. Georgean, Studii
Juridice, III, p. 27).

_19. Hotărîrea care cuprinde dispoziţiuni
interlocutorii și dispoziţiuni
definitive,
dacă
nu este atacată în termen, dobândește
autoritate de lucru judecat în
ceea ce

priveşte dispoziţiunile definitive. In
tul român, hotărîrile premergătoare nudrepfi atacate în mod deosebit, ci odată pot
cu
Z.:
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Codul

DESPRE

civil

hotărirea

fondului

statuează. asupra,

care

(Larombiăre, Obligations, Art.
16; Dalloz, Râp., Chose jugee,

dreptului.
1551, No.

No. 49: Suppl., Chose jugce, No. 51: Laurent, XX, No. 25; N. Georgean, Studii Ju- vidice, ÎMI, p. 28).
.
20. Hotăririle pronunţate de arbitri dohândesc autoritate de lucru judecat ca şi
hotărîrile pronunţate de instanţele jude-

cătoreşti. (Duranton, XIII, No. 460; Larombiâre, Obligations, Art. 1351, No. 5; Aubry

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 368; Dalloz.

61; Suppl.,

No.

jugâe,

Râp.. Chose

Chose

jugte, No. 45; Laurent, XX, No. 6, 12; Ap. 504, 505; N. Georgean,
lexandreseco, VIL,
Studii Juridiee, i, p. 28).
de
27]. Hotărîrile date asupra cererilor
de
adopțiune nu pot dobândi autoritate
acte.
lucru judecat, deoarece nu constituese

de jurisdiețiune contencioasă şi nu ridică
terjelor persoane interesate dreptul ca după

_să
încetarea din vieață a adoptantului,
(Larombiăre,
adopţiunii.
nulitatea
ceară

Obligations, Art. 1351, No. 12; Dalloz, Rep.
Chose, jugâe, No. 29; Suppl.. Chose jugee,
No. 17; Alexandresco, VII, p. 570; N. GeorIII,

Juridice,

Studii

gean,

p. 28).

autorităţii

29, Principiul

de

lucru

ju-

decai nu se aplică, după o părere, hotărîcontestaţiunilor
asupra
rilor pronunțate
electorale, care nu au efect decât timpul
duratei mandatului colegiului şi, alegătorii înscrişi în nouile liste, au dre tul de:
contesiațiune, care este deschisă odată cu
publicarea listelor. drept care este acordat
de legiuitor nu numai alegătorilor noui
înscrişi, ci şi celor înscrişi în listele irecute,
deoarece cererea de conitestaţiune a unui
alegător nu poate fi considerată ca emanând dela colectivitatea alegătorilor, în-

trucât alegătorul contestator are dreptul să
se deziste dela cererea sa. (Alexandresco,
VII, p. 492, 562).
23. După o altă părere, dominantă,

principiul autorităţii lucrului judecat, care
este_de ordine publică, îşi găsește aplicațiunea şi în materie de drept public şi

administrativ,

drept

şi în

precum

întrucât

electoral,

părerea contrară, sar

dacă

materie
s'ar

de

admite

repeta în fiecare an

cererile pentru şiergerea cuiva din listele
electorale, judecată în anii anteriori, deşi
alegătorului contestat nu ar
situațiunea
fi suferii nicio schimbare. Pentru existenţa
autorităţii de lucru judecat în măterie elec-

torală se cer următoarele condiţiuni: a) să

fie o hotăriîre pronunţată contradictor cu
un alegător care cere înscrierea, şiergerea

şi alt alegător care se opune; b) să fie
identitate de obiect, adică o cerere nouă
de înscriere sau ştergere din acelaşi colegiu
electoral;

adică

c)

să

condiţiunile
înscrierea

se

cere

să

fie făcuiă

fie

identitate

de

cauză.

şi motivele pentru
sau

care
fie

ştergerea

să

alegător.

(Comp.:

aceleaşi; d) să fie identitate de persoane.
adică cererea să fie făcută de un alegător
din colegiul respectiv, nefiind necesar ca
de

acelaşi

Art. 1201
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N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 29, 30).

24. Chestiunea

naţionalităţii

unei

per-

soane, care a făcut obiectul unui proces
înaintea unei instanțe, are autoritate de
lueru judecat numai în aceşt proces. (Bon-

nier, Îrait€ des preuves, No. 889; Griolet,
Chose jugâe, p. 141; Alexandresco, VII,
p. 562, text şi nota 4; N. Georgean, Studii
,
”
Jaridice, III, p. 30).:

25. Hotăririle pronunţate pe cale de acțiune posesorie nu leagă pe judecători în
peiitoriu, care au dreptul să hotărască în
sens contrar când se judecă fondul dreptului; prin urmare, ele nu pot îi invocate
cu autoritate de lucru judecat în judecarea
unei acţiuni de revendicare care Sar introduce posterior pronunțării acestor hotărîri, de către partea care ar fi pierdut poII,
sesiunea imobilului. (Alexandresco,

p. 523; Corneliu Botez, Codice de şedinţă,
ed. 1908, p. 515, nota 1, 320, 324, 538; 'Toullier, X, o, 156; Duranton, XIII, No. 468;
4;
Larombitre, Obligations, Art. 1351, No.
Dalloz, Rep., Chose jug€e, No, 126; Suppl.,

Chose jugte, No. 70; N. Georgean. Studii
ă
Juridice, Îi, p. 30).
de
26. Pentru ca să existe autoritate

punctul
lucru judecat este indiferent dacă
principială.

din litigiu sa judecat pe cale
conpe cale incidentală sau pe calea unei nu-

s.
testaţiuni la executare, fiind deajun
forzii
conclu
pus
fi
să
e
părţil
ca
mai
che-

male şi în mod prejudicial asupra
stiunii rezolvată pe cale incidentală ian nu
să fi făcut cererea numai ca mijloc de a-

(Larombiăre,

părare.

1551,

No. 31; Aubry
FR: 5714; Alexandreseo,

Obligations,

art.

et Rau, VIII, $ 769,
VII, p. 456, 457, 515;

Georgean, Studii Juridice, III, p. 31).
27, Principiul autorităţii lucrului jude-

cat nu-şi găseşte aplicațiunea la acţiunile
neregulat introca
respinse de tribunal
duse, deoarece tribunalul nu a intrat în
cercetarea. fondului. (Alexandresco, VII, p.
55: N. Georgean, Siudii Juridice, III, p.
52).

judecat nu
de lucru
28. Autoriiatea
poate rezulta din o deciziune a curţii de
casaţie, deoarece această instanță de recurs
hotărîrea
casează
dacă admite recursul
instanţei de fond şi trimite cauza la o altă
instanță de fond pentru a fi din nou
acestei înhotărîrea
judecată şi numai

stanțe va putea apoi dobândi autoritatea de

lucru judecat sau dacă instanța de recurs
respinge recursul, autoritatea de lucru judecâi va rezulta din hotărîrea instanței de

fond

autoritatea de lucru

care a dobândit

recursului în
respingerea
prin
judecat
contra ei. (Dalloz. Râp., Chose ijugee, No.

63, 529:

Georgean,
29. Nu

Suppl..

Chose

Imeru judecat unei

46;

N.

III, p. 32).
autoritatea

de

juge,

Studii Juridice,
se poate opune

a doua

No.

cereri în jude-

asupra primei cereri,
cată, atunci când
deşi făcută între aceleași părți, lucrând
în aceeaşi calitate, pentru acelaşi obiect şi
aceeaşi cauză, instanţa de judecată nu s'a

pronunțat ci a înlăturat-o, indicând numai
părților
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o altă

cale

de

judecată,

deoare-

Art. 1201

DESPRE

ce indicația dată părţilor nu poate constitui
autoritate
de
lucru
judecat
întrucât
modul
de
exercitare
al
acţiunilor este acordat părților prin lege iar nu
prin hotărîri judecătoreşti. (N. Georgean,
Studii Juridice, III, p. 33).
30. Când în contra executării unei sen-

tințe

investită

cu

formula

executorie

se

contestaţie

a

declară contestaţie, pe motivul că sentinţa
a fost rău investită cu formula executorie
şi se execută, deoarece nu era definitivă
şi fusese chiar opozată de către contesta-

tor,

dacă

la termen

această

fost respinsă
ca
nesusținută,
hotărîrea
pronunţată nu poate avea autoritate de
lucru judecat asupra chestiunii tardivităţii opoziţiunii, în judecarea cererii de opoziție. Contestatia fiind respinsă ca nesusținută şi deci la termen neputându-se
discuta contradictor motivele ei, sentința
pronunţată nu ar putea avea autoritate
de lucru judecat decât numai într'o nouă
contestaţie bazată pe acelaşi motiv, de.
carece prin faptul că oponentul, după ce
a introdus opoziția, a făcut şi contestaţia
bazată tocmai pe motivul că hotărîrea nu

era definitivă
țeles

să

şi fusese opozată,

renunţe

de

a, discuta

nu a în-

în

opoziţie

chestiunea introducerii ei în termen. Cura
sentința opozată fusese investită cu for-

mula executorie și pusă în executare, contestatorul, până la judecarea opoziţiei, a
făcut contestaţie, fiind calea cea mai urgeniă, pentru desfiinţarea formulei
executorii şi pentru încetarea urmăririi, (N.

eorgean. Studii Juridice, III, p. 35).
31. Deşi s'a admis în doctrină şi în

jurisprudenţă că
poate, fără voia

reclamantul
debitorului,

fracțiuni

judecătoriilor

neze
prin

creanța

sa,

înaintea

acţiuni

spre

deosebite,

creditor nu
să fracțio-

a pretinde

aceste

de

ocoale

deoarece

se mulii-

plică procesele, s'ar contraveni la legea
timbrului,
se ridică dreptul datornicului
de a fi judecat de către tribunalul compeient și prin urmare sar aduce o tulburare în ordinea jurisdicțiunilor, totuşi această soluțiune nu poate fi aplicată la
judecarea diferitelor obligaţiuni care nasc
toate din acelaşi contract sau fapt juridic,
deoarece fiecare
obligaţie
putând
avea

caracierul

său

proptiu

independent,

pot

fi judecate separat unele de altele, fără
ca hotărîrea pronunţată în judecarea uneia dintre obligaţiuni să poată fi invocată cu autoritate de lucru judecat în judecarea celorlalte
obligaţiuni,
afară de
cazul când sar judeca chiar însăşi exi-

stența

contractului

bligaţiuni. (N.
II, p. 34).

32,

In

generator

Georgean,

legătură

cu

al acestor o-

Studii

chestitinea

Juridice,

prece-

civil

în apelul asupra uneia dintre ele, trebueşte să infiuențeze şi asupra soluțiunii ce
urmează să se dea în apelul asupra celei-

lalte

coniraventțiuni,

Singura

discuţiune

ce ar putea să aibă loc ar fi atunci când
unul dintre apelurile declarate de către
contravenient s'ar admite pe -motivul că
deşi faptul juridie se constată că a avut
loc, însă contravenţia nu i se poate imputa deoarece a achitat taxele cuvenite;
în acest caz, soluția ce sar da în acest
apel, nu poate influența asupra soluţiunii
ce urmează să se dea în judecarea celui-

lalt apel în ceea ce priveşte plata taxelor,

deoarece pentru
o
operațiune
juridică
fiind obligate părțile să achite mai multe
taxe, ele pot foarte bine să achite o parte
din ele şi să se sustragă dela plata celorlalte taxe. (N. Georgean, Studii Juridice,

TII, p. 54, 35).
33, S'a decis cu drept

cuvânt

că odată

ce o parte a fost citată în apelul făcui de
către cealaltă parie din proces, prin aceasta ea este pusă în întârziere să uzeze
şi ea de dreptul său de apel, judecata
trebuind să se pronunţe asupra ambelor
apeluri odată şi prin o singură hotărîre,
ără să mai fie nevoie de cominicarea
hotărîrii. Prin
urmare,
dacă
intimatul
care era şi el în drept să declare apel,

se prezintă

în

instanţă

şi primeşte

să

se

judece, punând numai concluziuni pentru
respingerea apelului adversarului său, fără
a cere amânarea pentru a i se comunica
hotărîrea şi a declara şi el apel, hotărîrea
ce se pronuniă îi este opozabilă şi consti-

tue faţă de el autoritate de lucru judecat

în apelul ce-l va declara în contra aceleiaşi
hotărîri. (N.
Georgean,
Studii Juridice,

III, p. 35).
34. Pentru:

ca

să

existe

autoritate

de

lucru judecat se cer următoarele condi.
țiuni; 1) cele două cereri să aibă acelaşi
obiect, adică beneficiul juridic ce se reclamă sau scopul imediat ce se urmăreşte

prin proces
două

adică

cereri

faptul

constitue

să fie unul şi acelaşi:

trebuesc

juridic

să aibă

fundamentul

sau al beneficiului

sau

lega]

cerut sau

2) cele

aceeaşi cauză,

material
al

care

dreptului

a] excepțiu-

nii propuse, să fie unul şi același; 5)
să
existe în ambele cereri identitatea de părţi

adică

ambele

cereri

să

fie

făcute

de

ele 'şi în contra lor şi în aceeaşi calitate.
Vom diseuta pe rând toate aceste
condițiuni. Prima
condiţiune necesară pentru

existența autorităţii de lucru judecat
este
ca între hotărîrea pronuntată şi aceea care
urmează a interveni după o cerere
să existe identitate de obiect, Obiectulnouă,
unei acţiuni

dentă, s'a decis că dacă cineva este condamnat de Ministerul de Finanţe pentru
două contravențiuni, una la legea impo-

ce
ce

timbrului, ambele decurgând din
acelaşi, contract, deci având acelaşi
ment juridic și de fapt, soluțiunea.fundadată

dice,

zitului pe lux şi pe cifra afacerilor şi alta
la legea

Codul

PREZUMPȚIUNI

se
se

în justiţie este scopul imedia;
urmăreşte, adică beneficiul imediat
reclamă.
(Mourlon,
II, No. _ 1621;

Huc, VIII. No. 319: Alexandresco, VII,
p.
514, 515, 516: N. Georgean, Studii JuriINI,

p.

35. Pentru
ectului, după
poate
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35,

36).

determinarea identităţii obio" părere,
o hotărire
fi invocată ca având autoritate nu
de

DESPRE

Codul

civil

lucru

judecat,

poartă

lucru

aceluiaşi

asupra

când

atunci

decât

corporal,

pentru fond şi nu pentru venit, iar hotărîrea priveşte numai la înapoierea fon-

Obli-

privinţa venitului, acea hotărire nu stabileşte, în privința venitului, autoritatea de
lueru judecat, nici în favoarea, nici în de-

Larombiăre,

299;

No.

XXX,

III,

p.

36. După

minarea

36).

a doua

identităţii

se va cerce-

ta ce declaraţiuni de drepturi rezultă din
hotărîrea pronunţată adică se va fixa în-

gean, Studii Juridice, III, p. 58, 39).
43, Obiectul acţiunii prin care s'a ce-

tinderea hotărîrii, cercetându-se dacă un
drept nu a fost judecat odată cu alt drept.

37. După

minarea

ceta

jugte,

Chose

Suppl.,

a treia părere,

No.

61).

pentru

obiectului,

identității

Dalloz,

p. 10 urm.;

jugte,

(Griolet, Chose

Rep,

conţinutul

primei

hotărîri

Rp.,

Suppl.,

Chose

se

detercer-

va

pronunța-

te, adică ceea ce s'a cerut prin concluziunile părţilor, ceeace s'a discutat de către
ele în timpul judecării procesului şi ceea ce
a hotărît instanţa de judecată prin dispozitivul hotărîrii şi dacă se va constata
că cea de a doua cerere dacă ar fi judecată, după concluziunile părţilor, hotăriar distruge în totul
rea ce sar pronunţa
sau în parte dispoziţiunile primei hotărîri, va exista autoritate de lucru judecat.

(Dalloz,

jugâe,

No.

Ă
Laurent, XX, No. 40).
38. Pentru a se putea opune excepţiunea de lucru judecati nu este necesar ca
pretențiunea nouă să fie condamnată în
mod expres în hotărîrea pronunțată asupra primei cereri, ci este deajuns dacă ea

61;

fost condamnată

în mod

virtual

sau

ne-

cesar, deoarece autoritatea de lucru judecat rezultă nu numai din ceea ce este prevăzut în mod formal în dispozitiv, ci şi
din ceea ce sa judecat în mod implicit
Obligations,
(Larombitre,
necesar.
dar
art. 1351, No. 27; Griolet, Chose jugte,
No.
p. 155 urm.; Dalloz. Râp., Chose juge,
163 urm.; Suppl., Chos& jugâe. No. 79;

N, Georgean.

Studii

Juridice,

IL,

(N. Georgean,

Studii Juridice, III, p. 38).
42. Când este vorba de o plată ce urmează a se face periodic, hotărîrea dată
cu ocaziunea cererii“ unei singure rate,
constitue lucru judecat şi pentru ratele
ulterioare dacă sa hotărît în principiu că
nu se datora plata reclamată. (N. Geor-

părere, pentru deter-

obiectului,

drept.

în

celor

favoarea

Juri-

Studii

Georgean,

61;-N.

No.

jugee,

fără a conţine nimic în

dului. revendicat,

gations, Art, 1351, No. 34urm.; Demante et
Colmet de Santerre, V,p. 625; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 587; Dailoz,
Rep., Chose jugâe, No. 104; Suppl., Chose

dice,

a urmat

judecata

când

atunci

că

decis

cererea

asupra unei cantităţi de obiecte de aceeaşi
specie sau asupra aceluiaşi drept. (Demo-

lombe,

Art. 1201

PREZUMPȚIUNI

p. 37).

30. Există identitate de obiect şi deci
se poate opune excepţiunea autorităţii lu-

vut deşertarea latrinei şi repararea zidului,
diferă de obiectul acțiunii prin care se
cere desfiinţarea latrinei şi facerea din nou
a. zidului şi pagubele încercate din cauza
acelei latrine; şi deşi reclamantul sa mulţumit pe executarea sentinței care ordona
deşertarea latrinei şi facerea reparațiilor,
ce s'au şi efectuat, însă acum voind a constata că acea latrină, cu toată lucrarea
făcută, aduce din nou vătămare proprietăţii sale, astfel că îi este imposibil de-a
proprietate, ” reclamantul
acea
uza de
poate cere: desființarea ei printr'o acţiune
nouă, fără a i se putea opune autoritatea
Studii
Georgean,
judecat. (N.
de lucru
Juridice, III, p. 39).

44. Când prima cerere a avut de obiect
„condamnarea pârîtului la plata daunelor
cauzate proprietăţii vecine prin reaua constructie a unei latrine, hotărîrea pronuntată nu poate constitui lucru judecat înir'o altă cerere care consistă în obligația

sa de a face reparaţiunile

necesare acelei

latrine, spre a nu mai
aduce
vătămare
zidului vecin. (N.
Georgean, Studii Juridice, ŢII, p. 39).
..
45,
Contra
acțiunii
principale
care
tinde la
anularea
testamentului
nu se
poate. opune ca lucru judecat hotărîrea
dată asupra cererii de punere în posesiune, care nu a vidat nici expres, nici implicit nulitatea testamentului invocată de
cel cărui se opune
acel
testament. (N.

Georgean,

Studii

Juridice,

III, p. 39).

-

Nu există lucru judecat nefiind aobiect când în prima acţiune. era

crului judecat, când două cereri privitoare

46.
celaşi

No. 78;
Chose jugâe.
No. 155; Suppl.,
N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 38).

unor angajamente, rezultând dintr'un
- contract de construcțiuni, iar în cea de -a
doua acțiune, reclamantul a cerut ca pârîtul să fie obligat să-i, plătească costul
unor 'reparatiuni ce î-a făcut la casele
sale mai mult peste contractul său.
Georgean, Studii Juridice, UI, p. 40).

la acelaşi lucru, deşi calificate în mod diferit, prezintă tribunalului o singură chestiune de hotărît, ambele bazându-se pe
acelaşi motiv. (Dalloz, Râp., Chose _jugte,
40.
decat,

Nu există autoriiate de lucru jucând obiectul reclamat nu este a-

celași, deşi în cererea nouă trebueşte să se
prisoluţioneze aceeaşi chestiune ca şi în
ma cerere. (Dalloz,
156; Suppl., Chose

Rep. Chose juge,
jugâe, No. 74).

No.

41. Doctrina a dat numeroase exemple
şi -Jurisprudența a făcut numeroase aplicațiuni ale principiului autorităţii lucrului judecat, cu privire la identitatea obiecurmătoarele; Sa
cităm
'care
tului din

vorba

47. După

pentru

“judecat
î)

ca

articolul 1201 din codul civil,

să

persoane

biect; 3) aceeaşi
o cerere

autoritate

existe

se cer următoarele

aceleaşi

îndeplinirea

pentru

pretenţiuni

de

a avut

juridice;

cauză.
de

lucru

de

trei elemente:
2)

acelaşi o-

Prin urmare,

obiect

ieşirea

din

dacă

în-

diviziune, iar procesul celălalt fixarea câtului de moştenire, nefiind identitate de
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Art, 1201
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obiect, nu poate îi autoritate de lucru judecat. (N. Georgean, Studii Juridice, ÎI.
. 40).
.
,

48. Hotărirea prin care se stabileşte judecătoreşte valoarea unei succesiuni pentru plata iaxei de înregistrare, nu poate

fi invocată ca lucru judecat la, cererea
dânşii nu se
care
prin
moştenitorilor,
plâng de evaluarea moștenirii, dar cer să
li se resiitue o partie din taxa de înregistrare, plătită pentru un legat scutii de

lege

taxe,

asemenea

de

identitatea

de

obiect

deoarece

lipseşte

ambele

acţiuni.

între

(N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 40).
49. O cerere de revendicare făcută de

fi respinsă
unul dintre copărtași, poate
prin excepţiunea autorității lucrului judecat ce ar rezulta din o hotărîre de par-

taj, când locul revendicat face parte din
masa de împărțit, deoarece în ambele cereri există identitate de obiect şi de persoane.

(N.

p. 40, 41).
50.

Georgeau,

Admiterea

Studii

cererii

de

Juridice,

TII,

trimitere

în

posesiune asupra averii succesorale, făcută de o parte şi prin care i se acordă investirea legală ca legatar. nu exclude posibilitatea admiterii ulterioare a unui sechestru -judiciar
asupra
averii devenită
litigioasă prin cererea de anulare a testamentului, care a servit de bază cererii

de

trimitere

în

posesiune,

deoarece

fie-

care dintre aceste cereri — adică cererea
de trimitere în posesiune, ca fiind legatar şi cererea
de
sechestru
Judiciar ca
având vocaţiunea succesorală prin rudenia de sânge, au obiect şi cauze diferite
şi pot, prin urmare, coexista, fără ca să
se poată susține că hotărîrile prin care se
soluţionează separat, fiecare dinire aceste
cereri, ar putea să se găsească în contradicție şi să . atingă
principiul autorității
Îucrului iudecai. (N. Georgean, Studii Ju-

ridice, III, p. 41).
51. Nu există autoritate de lucru

jude-

cai când primul proces a avut de obiect
revendicarea unui imobil, pe când procesul nou are de obiect plus valuta pe care
o reclamă cel care a pierdut imobilul
revendicat,
pentru consirucţiunile noui ce
pretinde că a făcut la acest imobil.
(N.
Georgean, Studii Juridice, TII, p. 4).
52. Grăniţuirea îşi produce efectele numai în privința delimitării proprietăţilor
vecine şi cel care a cerut şi obținut
grănițuirea poate introduce mai târziu o
ac-

fiune în revendicare,

fără a i se putea

o-

pune autoritatea de lucru. judecat dedusă
din hotărîrea de grănițuire, deoarece actiunea de revendicare este o acțiune
nouă
şi prin hotărîrea de grănițuire instan
ţa de
judecată nu s'a pronunţat asupra
propri
tății. (Laurent. VII, No. 456: A lexand eresco, ed. 2-a, IT, pariea [, p. 675;
Cantacuzino, p. 154; N. Georgean. Matei
Studii Juridice, TIT, p. 41, 49).
3. Nu există lucru judecat când actiunea anterioară a avui alt obiect,
precum esie acela relativ la un drept
de tre.

cere

pe

are

Codul civil
locul

de

vecinului

obiect

deschiderea

zaplazul despărțitor
reparaţiuni necesare

Georgean,
54.

unui

Studii

Hotărîrea

proprietar

şi

acţiunea

unei

nouă

portiţe

la

pentru facerea unor
la zidurile casei, (N.

Juridice, III. p. 42).
prin

cu

care

un

se

teren

recunoaşte

înfundat

dreptul de trecere pe locul vecinului său,
nu constitue lucru judecat faţă de acţiunea ce acesta face în urmă, zisului proprietar de a-l despăgubi, conform art. 616
din codul civil şi în proporțiune cu pagubele ce i s'ar cauza prin acordarea acelui"
drept de trecere, întrucât acea hotărțre
nu Sa ocupat şi nu a judecat câtuși de
puțin chestiunea acestor despăgubiri. (N.

Georgean,
55,

sau

Studii

Juridice,

Imprejurarea

introdus

că

III, p.

prin

noua

42).

acțiune

noui pâriți, sau s'au adăugat

noui
capete
de
cerere,
nu
poate
înlătura autoritatea lucrului judecat, pentrucă atunci când o reclamaţiune cuprinde mai multe capete de cerere şi e înd eptată contra mai multor pâriţi, atunci înseamnă că sunt
atâtea
reclamaţiuni pe
cât sunt şi pâriţii şi capetele de cerere
cari se judecă deodată. astfel că fiecare
pârît poate invoca mijloacele ce va
avea
pentru respingerea
capetelor
de cerere
formulate contra sa, fără să se preocupe
dacă aceleaşi mijloace
le
pot opune si
ceilalți pârîţi. A se admite că nu ar
fi
lucru judecat când în noua reclamaţiune

sar mai face noui capete de cerere pe lângă

cel cerut prin prima reclamatiune şi
când
Sar introduce un nou pârît, ar fi a
se încuraja șicana, pentrucă atunci un
reclamant de rea credință.
care
nu a reuşit
într'o acțiune, nu ar avea decât să
formeze o nouă acţiune în care să ceară
şi
alte obiecte, pe lângă cele cuprinse în
clamaţiunea respinsă şi să introducă şi renoui

Pârîţi, numai

în scopul de a nu i se putea

opune lucrul judecat, nici în privinţa
obiectului ce n'a putut dobândi prin
prima
acţiune.
(N. Georgean,
Studii
Juridice,
III,

p.

56.

42,

45).

Autoritatea

de

lucru

|

judecat

nu
protejează decât ceea ce a făcut
obiectul
procesului dedus în instanţă. Ori.
acțiunea
în repetițiune având de fundament
tatea, se poate exercita şi în privința echi.
sumelor plătite în virtutea hotărîrilor
definitive, ori de câte ori întrunește
condiţiunile cerute de lege şi întrucât
nu repune
în discuțiune ceea ce a fost
definitiv decis prin hotărîri investite
cu
lucrului judecat. (N. Georgean, autoritatea
Studii Ju- .
ridice, III p. 45).
57. Hotărirea dată între două părţi

care s'a stabilit existența unei creanţe prin
ca
chirografară numai, iar nu şi ca
privilegiată, poate constitui lucru judecat
doua coniestațiune ce se ridică între în a
aceleași. părți, având de obiect aceeaşi
creanţă
ca creanță
privilegiată.
(N,
Georgean.
Studii Juridice, III, p. 45).

58.

plata

— 328—

Când

unei

în prima

sume

acţiune obiectul era

datorite

în

virtutea

u

“Codul

DESPRE

civil

Art, 1201

PREZUMPȚIUNI

îirepueşte
şi cauza
ele există
cerceteze

să se
cererii
idennumai

nei cambii, iar prin a doua acţiune se
cere nulitatea acelei cambii pe motivul
că nu a fost dedusă în discuţiune cu ocaziunea primei judecăţi, autoritatea de lucru judecat nu poate exista întrucât nici

rar o utilitațe reală, nu
cerceteze cauza hotăririi
pentru a vedea dacă între
titate, ci va trebui să se

Georgean, Studii Țuridice, Il, p. 45, 44).
509, Odată ce o creantă a fost respinsă
dela masa creditorilor în mod definitiv,
ri,
în urma contestaţiunii făcută de credito

No. 876; Griolet, Chose jugâe, p. 10 urm.
Suppl.. Chose
Râp.,
Dalloz,
109 urm.;

este acelaşi

nu
obiectul, nici motivul

se mai

nu

admite

poate

acţiunea

(N.

intentată

fosde posesorul acelei creanţe în contra
tului falit, pentru plata ei, chiar dacă
a
acesta a recunoscut acea creanţă înainte
judecătorului sindic, pe când era falit,
fără a se viola autoritatea de lucru jude-

cat. (N. Georgean, Studii Juridice, IN, pp.
44).
60. Obiectul unei acțiuni fiind condam-

cale corecțională,
pe
narea inculpaţilor
vânzare
pentrucă s'au servit cu un act de
cu acfals, nu există identitate de obieci
țiunea anterioară civilă, pentru anularea
actului de vânzare. Neexistând dar idennu
titate de obiect între ambele afaceri,
fu- se poate invoca autoritatea lucrului

decat.

Studii

(N. Georgean,

Juridice,

Il,

p.

44).
numeroase
dat
a mai
61. Doctrina
exemple şi jurisprudența a mai făcut numeroase aplicaţiuni, cu privire la identiiatea obiectului, condițiune necesară pentru invocarea excepțiunii autorității lucrutui judecat, (Pothier. Obligations, TI, No.
XIII. No. 462: De889 urm.: Duranton
molombe, XXX, No. 503 urm.; Larombiăre,
-Obligations. Art. 1551, No. 36 urm.: BonNo. 862 urm.
preuves.
nier. Traite des

Griolet, Chose. jugte. p. 156; Demanie et
Colmet de Sanierre. V, No. 328 bis VIII;

Marcad6, art. 1551, No. IV; Aubry et Rau,
VIII, $ 769, p. 589: Laurent, XX, No. 49
urmm.: Huc, VIII, No. 522 urm.; Alexandresco. VII, p. 517 urm).
62. A doua condiţiune necesară pentru
existenţa autorităţii de lucru judecat este
şi aceea
pronunjată
ca între hotărtrea
care urmează a interveni după 0 cerere
nouă. să existe identitatea de cauză. Prin
cauză trebueşte să se înţeleasă după părerea dominantă, faptul juridic care constitue fundamentul direct şi imediat al

dreptului sau al beneficiului legal pe care
una dintre părți îl pretinde prin acțiune
sau prin excepțiunea propusă. (Pothier, O-

bligations. IT. p. 472: Demolombe. XXX, No.
Obligations, Art.
Larombitre,
520 urm.;

1551. No. 60 urm.: Mourlon, FI, No. 1622;
Marcad€ art. 1551, No. VI: Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 328 bis; IX:
ed. 4-a, Vill, $ 769, p.
Aubrv et Rau.

392;

Dalloz,

Chose

R6p.,

_iugee, No.

1%,

19%: Suppl.. Chose jugâe, No. 9: Laurent,
Huc, VIII, No. 525;
XX, No. 65 urm.:

Alexandresco.
Studii

63.

VII

Juridice.

După

altă

III,

p.

527;

p.

45.

părere,

N. Georgean,

46).

devarece

cerce-

tarea identitătii cauzei, care dă loc la cele
mai mari dificultăţi. nu prezintă decât

—

ho-

obiectul

între

identitate

există

dacă

tărârii pronunțate şi obiectul cererii făcute ulierior. (Bonnier, Trait€ des preuves,
jugte, No. 99).
64. Nu trebueşie să se confunde cauza
este
cauza
deoarece
cererii cu scopul,
principiul generator al dreptului pe când
scopul este rezuliatul ce se pretinde a
dobândi în caz de succes. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 392; Dalloz, Rep,

Suppl..

Chose

iugâe,

Chose

jugte,

No.

Georgean,

N.

s6:

No.

108:

Studii

Suppl..

210;

9,

Laurent,

Juridice,

XX

III,

No.

p.

65. Nu trebueşte de asemenea să se con-

funde cauza cererii cu mijloacele de apărare, deoarece cauza este principiul generator al dreptului sau beneficiul tras
din acţiune, pe când mijloacele sunt ra-

și de

de drept

iunile

fapt

justifică

cari

cauza; identitatea mijloacelor nu constia exce țiunii
iue o condițiune necesară
autorităţii lucrului judecat. (Demolombe,
XXX, No. 552; Larombicre, VII, Art. 1551,

No. 65; Griolet, Chose jugâe, p, 110; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 528
bis, X; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $
769,

Dalloz,

392:

p.

.Rep.,

Chose

jugee,

No. 211 urm.; Suppl., Chose jugte, No.
109; Laurent, XX, No. 65; N. Georgean,
Studii Juridice, III, p. 46, 47).
simplele
confundate
66. Nu trebuesc

mijloace cu excepţiunile; mijloacele trebuesc propuse toate odată, însă excepţiunile nu trebuese propuse simultan de că-

(Larombiăre.

tre pârit.

Obligations,

1554, No. 68: Dalloz, Râp.. Suppl.,
jug€e, No. 112, 113: N. Georgean,
Juridice TII, p. 47.

67. Dacă

însă mijlocul

nou

Suppl..

Chose-

Art.

Chose
Studii

a fost des-

coperit după pronunțarea hotăririi, prin
găsirea unui act decisiv în cauză, care fucealaltă
parte, se poaie
sese reținut de
reveni asupra hotărîrii pronunţate, prin
revizuire.
de
cereri
unei
introducerea

(Datloz,
68.

R€p.,

Identitatea

de

cauză

jugâe,

poate

No.

rezulta

nu numai din însăşi acțiunile ci. şi din
excepțiunile cari se opun acestor acţiuni.
(Larombiere VII, Art. 1351, No. 59 urm.
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769. p. 591;

jugâe,
No.
Chose
194;
Râp..
Dalloz,
Suppl., Chose jugee, No. 96; N. Georgean,

Studii Juridice, III, p. 48).
69. Nu trebueşte să se facă confuziune
între cauza directă. şi imediată, a acţiunii
şi cauza secundară sau mediată, care nu
este decât cauza cauzei, adică un simplu

mijloc.

(Dailoz,

Rep.,

Chose

juge,

No.

198; Suppl.. Chose jugce, No. 98).
70. In părerea dominantă asupra dâfinițiunii cauzei, adică aceea care arată că

829—

Art. 1201
prin

DESPRE

cauză

trebueşte

să se înțeleagă

fap-

aceleeaşi

tul juridic care constitue fundamentul
direct şi imediat al dreptului sau al beneficiului legat, se poate determina foarte
greu

care

este

cauza

directă

sau

cauza

secundară înir'o acţiune, mai cu seamă
în acţiunile de nulitate sau resciziune a
convenţiunilor sau a altor acte juridice.
upă o părere, există atâtea cauze separate şi distincte câte vicii distincte şi separate sunt, fie în privinţa capacităţii păr-

ților,

fie

în

privința

consimțimântului

„lor, fie în privința formei
molombe, XXX,
No.
330

Rep.,

Chose

Chose

juge,

jugce,

urm.,

No.

74 urm.).

No.

100;

-

actului. (Deurm: Dalloz,

198

urm.;

Laurent,

XX,

Suppl.,

No. 63

N

7]. După a doua părere, cauza acțiunii
de nulitate a unei convențiuni sau a unui
alt act juridic, nu este decât însăşi nuli.
tatea, aşa încât toate viciile care pot fi
invocate în acțiunea de nulitate nu sunt

decât simple mijloace. (Griolet, Chose jugce, p. tit
urm.
Dalloz,
Rp, Suppl,

Chose jugâe, No. 100).
72. După a
treia
părere, dominantă,
într'o acţiune de nulitate a unei convențiuni sau alt act juridic, în special pentru
cauza de dol, cauza directă şi imediată
a acţiunii este lipsa de consimţimântin.
vocată de reclamant, iar cauza secundară

este

lul,

viciul

așa

privească

particular

încât

luerul

toate

invocat,

judecat

viciile

de

adică

trebueşte

do-

să

consimţimânt

pe care le-ar fi putut invoca reclamantul.
(Toullier, X, No. 164 urm., 167 urm.;
Larombiăre, VII, Art, 1551, No. 65
urm., 78
urm,;

iAubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
769,
text şi notele 87 urm., p. 392 urm; $ Dalloz, Rep, Chose juge, No. 198; Suppl,,
- Chose jugte, No. 100, 103),
3. În această părere, dacă se cere
nularea unui testanient pentru neregul aaritate de forme cum ar fi pentru
lipsa,
unei menţiuni suficiente în procesul-ver-

bal

de

autentificare,

despre

Codul civil,

PREZUMPȚIUNI

cetirea

testamentului, nulitatea testamentului
este obiectul
acțiunii,
neregularitatea
formei
testamentului este cauza directă
a acţiunii şi lipsa menţiunii suficiente
despre citirea tesiamentului este cauza
secundară,
adică mijlocul pe care se bazează
acţiunea pentru a duce la nulitatea
testamentului. (Larombiăre. VII, Art.
15351, No. 83;
Aubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $
- şi nota 89, p. 39; Dalloz, Re€p., 769, text
Chose ju.
198; Suppl.. Chose jugâe, No. 100,
74. Potrivit acestui principiu, dacă s'a
făcut o cerere de anularea unui iestament
sau

convenţiuni,

litate invocate

sunt

prin urmare, dacă
bazate cele două
„de natură diferită,
cepțiunea lucrului

dacă

cauzele „de nu-

de

natură

diferită;

mijloacele pe cari sunt
cereri
privesc nulităţi
nu se poate opune exjudecat.
(Larombitre,

Oblizations, art, 1551, No. 79; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 394; Dalloz,

Rp., Chose jugte, No. 196, 198, 205, 206,
205, 2t6: Suppl., Chose jugâe, No. 103).
.
76. Dacă o acţiune în
nulitatea unei

obligaţiuni

pentru

cauză

de

eroare,

dot

sau violență a fost respinsă, se poate iniroduce o nouă acţiune în nulitate a aceleeaşi obligaţiuni pentru lipsă de cauză
sau reciproc, fără a se putea opune excepțiunea autorităţii de lucru judecat, (Toullier, X, No. 168; Larombiăre, Obligations,

Art. 1351, No. 79; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 769, p. 594; Dalloz, Rep. Chose
jugte, No. 207),

47. De asemenea, o hotărîre prin
care
s'a respins o acțiune în anularea unui
act
prin înscriere în fals, nu poate constitui
autoritate de lucru judecati într'o acţiune
în anularea aceluiaşi act pentru vicii
de
formă. (Larombiăre, Obligatious, art,
1351,
2
79; Dalloz,
Rep.
Chose juste, No.
204).

78. De asemenea, hotărtrea prin care s'a

respins o acţiune în anularea unui
act
pentru vicii de formă sau alte vicii,
nu
constitue autoritate de lucru. judecat
înir'o acţiune în rezolvirea convenției
cuprinsă

în acelaşi aci.

juge,

No.

79.

204,

206).

Aceleaşi

lucru

(Dalloz. Rep.,
poate

Chose

fi cerui

prim

acțiuni succesive în bază de titluri diferite. Astfel ar fi
de
exemplu
în cazul
când printr'o acţiune s'a cerut o sumă
de
bani cu titlu
de
depozit
şi
apoi printr'o altă
acţiune
se cere
aceeaşi
sumă

de bani

cu

titlu

de preț

al unei

vânzări

cerut

proprie-

sau cu
titlul
unui
alt
depozit
făcut
pârîtului sau autorului său; de asemenea,

când

printr'o

acţiune

sa

iatea unui imobil
pe
bază de prescripțiune, se poate cere ulterior proprietat
ea

aceluiași imobil pe baza unui titlu
de proprietate, (Dalloz, Râp., Chose jugâe,
No,
195, 196, 197, 202, 208).
80. O hotărire, oricare ar fi generalita-

iea termenilor, nu poate constitui
autoritate de lucru
judecat
faţă de o cerere
nouă bazată pe o cauză care
a luat naş-

a unui alt act juridic pentru un viciu
de formă, şi cererea a fost respinsă,
nu se
Ya mai putea face o nouă acţiune
de
lare a testamentului pentru un alt anuviciu
de formă. (Dalloz, R&p., Chose jugte,
No.

tere după pronunțarea hotărîrii, (Demolombe,
XX No.. 325;
Larombitre,
art. 1351, No. 69: Dalloz, R&p., Chose VII,
juse, No. 215;
Suppl.,
Chose
119; Laurent, XX, No. 85 urm.), juste, No.
+ De asemenea o hotărîre definitivă,
nu poate constitui autoritate de lucru
Şudecat față
de o nouă
cerere, în cazul
când starea lucrurilor din momentul pronunțării

105, 104).

Astiel

se

198

75.

două

No.

urm.;
Nu

Suppl.,

Chose

există identitate

acțiuni

care

au

de

jugâe,

!

No.

de cauză

obiect

100,

între

anularea

—

hotărîrii a suferit o schimbare.
este în cazul când o acțiune a fost

respinsă pentru lipsă de calitate
mantului şi când acțiunea poate fia reclareînoită, dacă
reclamantul

330—

a

dobândit

calita.

tea necesară, ulterior pronunțării hotăririi, deoarece această dobândire de calitate
a
trebueşte considerată ca o nouă cauză

(Larombiăre,
Dalloz, Rep.,

Obligations 1554,
Chose jugâe, No.

Chestiunea de a

se şti în ce cazuri

acțiunii,
RR 70;
85.

există identitate de cauză, condițiune necesară pentru a se putea invoca excepțiunea autorităţii de lucru judecat, vaimposibil a se
riază după specii, - fiind
trage în această materie regule generale.

a dat numeroase

Doctrina

exemple

şi ju-

aplicaţirisprudența a făcut numeroase
uni ale principiului autorităţii lucrului judecat cu privire la identitatea de cauză.
(N. Georgean, Studii Juridice, IMI, p. 52).

-

de apli-

83, Cităm următoarele, exemple

caţiuni ale principiului autorităţii lucrului
judecat, cu privire la identitatea de cauză:
Dacă unul dintre soţi a introdus o acţiune
de divorţ pentru un motiv oarecare şi acțiunea a fost respinsă el poate introduce
o nouă acţiune de divorţ pentru un ali moextiv, deoarece cauzele de divorţ, nu se
clud unele pe altele. (Planiol et Ripert, II,

No. 532: Nacu, |, p. 431: Plastara. I, p. 525596; 'N. Georgean, Studii Juridice, III,
p. 52).
poate
84. Excepţiunea lucrului judecati
ufi opusă în materie de divorț, cu condiţi
ne ca acțiunea posterioară să fie întememotive
iată pe fapte cari să fi constituit
(Dalloz,
de divorț în acțiunea anterioară.

Divorce

Suppl.,

Râp..

corps,

No. 591:

Vraye

s&paration

et

ei Gode,

1, No.

de

507;

Alexandresco, ed. 2-a, IL. p. 146; No. Georgean, Studii Juridice, III, p. 52, 53).

nu poate
85. O nouă cerere de divortlucrulu
i ju-

fi respinsă prin excepțiunea
ă
decat decât numai atunci când se bazeaz
pe aceleași fapte ce s'au invocat îna susfost
ținerea unei cereri precedente care
cereri
unei
Respingerea
deja respinsă.

ea
precedente nu poate împiedeca pornir
unei cereri subsequente întemeiată pe o
nouă cauză de divorţ, chiar dacă vor îi
de aceeaşi natură cu cele de mai înainte
şi, ce e mai mult, în asemenea caz, reclamantul se poate servi în sprijinirea cere-

cele

rii sale şi cu cauzele
rezultă

din

art.

252

vechi,

combinat

cu

precum

art.

1201

c. civil. (Dalloz, R6p.. Suppl., Divorce et
s&paration de corps, No. 220, 379; Duranton, IT, No. 566; Demolombe. IV, No. 435;
Aubry

et

Rau.

ed.

4-a,

V,

$ 4%,

Laurent, III, No. 209, 212; Huc,
571; Vraye et Gode, [. No. 157:
ed.

6-a,

7 No.

1210;

Planiol

p.

Art, 1201

PREZUMPȚIUNI

DESPRE

civil

186;

II, No.
Planiol,
II,

et Ripert,

No. 538; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 138;
Matei Cantacuzino, p. 699: Nacu, |, p. 455;
Plastara, 1. p. 455: N. Georgean, Studii
Juridice, III, p. 55).
86. Intr'o acţiune, părțile se pot prevala
priviîn mod succesiv de diferite cauze
toare la fondul procesului pentru admite-

rea sau respingerea unei cereri, fără să
fie datoare a cumula exerciţiul lor; dacă
întro primă acţiune o cauză nu a fost.

—

găsită
voace

fundată, reclamantul poate să înîn cea de a doua acţiune cealaltă

cauză, fără a i se putea opune excepţiu- a
nea lucrului judecat, chiar când cea de
doua cauză ar fi fost cunoscută încă dela

prima acţiune. Astfel, dacă în prima actestamentului
nulitatea
cerut
țiune sa
pentru viţii de formă, iar în cea de a doua
aejiune pentru plata legatului, s'a opus că
contestamentul este nul neîndeplinind
diţiunile cerute de lege şi că. e revocat
printrun act de adopţiune posterior, priautoritate de lucru
are
ma hotărîre nu
ucă
judecat asupra celei de a doua, pentr
vu au acelaşi obiect şi cauză; în prima
acţiune obiectul era nulitatea testamentu
lui şi cauza. era viţiile de formă, pe când
în cea de a doua acţiune obiectul era
plata legatului şi cauzele erau nulitatea
testamentului şi revocarea lui. (N. Geor-

E]

Codul

„gean, Studii Juridice, TIT, p. 35, 54). .
97. Prin cauza unei acţiuni nu se pote
sau împrejurăril
înțelege şi mijloacele
cari concurg a constitui acea cauză. Din

dar

momentul

a fost

act

un

ce

declarat

nul şi de nul efect între părți printr'o
mai
el nu
definitivă,
hotărîre rămasă
nouă acţiune
printr'o
poate fi reînviat
bazată pe noui mijloace de apărare sau

în fapt sau în drept, căci atunci sar deso

piezişă

cale

pe

ființa

hotărire

judecă-

între părţi.
judecată
torească definitiv
Astfel fiind, hotărîrea prin care se decla-

ră ca simulat un act de vânzare, se poate
opune ca constituind lucru judecat contra unei noui acţiuni ce se intentă în
urmă de către pretinsul cumpărător, prin
care cere a se recunoaşte că acel act este.

ca un

valabil

seamă

făcut

când

act

acel

donațiune,

de

în apărarea

sa

o asemenea

cu

mai

cumpărător

pretins

nu

a

cerere,

cu ocaziunea judecății primei acțiuni.
Georgean, Studii Juridice, III, p. 54.
88. Acţiunea care are drept cauză anuvânzări pentru
unei
larea şi rezilierea

motivul

din partea cumpără-

incapacității

torului de a dobândi pământ rural şi acțiunea în rezoluțiunea vânzării pentru neplata preţului, sunt două. acțiuni diferite,
cu totul distincte,
cauze
întemeiate pe

cu mijloacele, de
(Studii Juridice,

cari nu se pot confunda
apărare. (N. Georgean.
ŢII, p. 54, 55).

şi prin
99. Nu este identitate de cauză
autoritatea

nu
urmare

poate

Iuerului judecat,
deşi purtată între

fi vorba

de

prima judecată,
când
aceleaşi persoane şi a-

vând aceleași obiect, avea drept cauză plata
prețului unor mărfuri cumpărate de înti-

mat, iar cea de a doua acţiune prin care
sume, are
aceleiaşi
restituirea
se cere

drept cauză răspunderea
litate de mandantă

de

recurentei în ca-

faptele

mandataru-

lui ei. Aşa fiind, deşi prin hotărîrea învestită cu formula executorie, dată în prima
acţiune, intimatul a fost obligat să plă-

cumpărate, amărfurilor
tească prețul
ceasta însă nu poate fi opusă ca autoritate de lucru judecat în a doua acţiune
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Art. 1201

DESPRE

introdusă de intimat contra. mandatarului
jecurentei şi recurentei personal, ca răspunzătoare

tra

de

faptele

restituirea

sumei

mandatarului,

pen-

în

titlul

prevăzută

executor, ca fiind achitată de două ori,
odată înaintea
primei judecăţi în mâinile
mandatarului,
după cum
rezultă dintr'o

factură

declarată

achitată

sup

semnătura

mandatarului, iar a doua oară în virtutea
titlului obținut
în
urma
judecății. (N.

Georgean, Studii Juridice, II, p. 55).
90. Ceea ce constitue cauza unei acţiuni

în justiţie,

care

este

faptul

îi serveşte

de

juridic

material

fundament,

Prin

ur-

mare, nu poate
fi identitate
de cauză.
care să fie invocată ca element constitu.

tiv al exceptiunii

autorităţii

lucrului

ju-

decat. atunci când prin o primă acţiune
detinitiv respinsă, sa cerut anularea unui
act de vânzare pentru incapacitatea cumpărătorului de a dobândi pământ
rural
şi pentru viţii de consimţimânt surprins
prin dol cum și pe motive
de neplata
prețului şi nerespectarea obligaţiei cumpărătorului de a îngriji de vânzător cât
va trăi, iar prin a doua acţiune de
ase-

menea, respinsă în mod

definitiv, s'a cerut

restituirea terenului, prevăzut în actul
de
vânzare,
ca deţinut fără cauză şi în fond
prin acţiunea în litigiu se cere anularea
actului de vânzare, privit ca instrument
probator. pentru un vițiu de formă şi
a-

nume,

lipsa

constatării

bal de autentificare a
ților, că nu știu carte.
țiunile anterioare fiind
menite juridice deosebite
se sprijină acţiunea în
cuvânt instanţa de fond

constituind
(N.

Georgean,

91.

pârîtul

în

autoritatea

Dacă
nu

virtutea

se

Studii

din

Juridice,

într'o acţiune
prezintă

cărora

procesul .ver-

declaraţiunii părPrin urmare, acbazate pe fundade acelea pe care
litigiu, cu drept
nu Le-a admis ca

de' lucru

p.

56).

în revendicare.

să arate

deține

judecat,

III,

drepturile

imobilul

şi ac-

țiunea este admisă în contra sa, el
nu
poate să intente, la rândul său, o
altă
tiune în revendicare în contra reclamanactului câștigător, invocând de astădată
o
calitate ce i-ar atribui dreptul de
proprietate şi să pretindă
că
prin aceasta,
cauza acţiunii sale e diferită de
cauza acHunii admisă în contra sa, deoarece
calitatea invocată prin aceasta din
urmă actiune nu constitue decât un
mijloc de aPpărare pe care reclamantul de
acum, pârît în prima acţiune, trebuia să-l 'invoace
in acea acţiune, iar nu o cauză nouă.
pe
care s'ar putea fonda o nouă acţiune.
Prin
urmare, tribunalul face o justă
aplicaţiune

a art. 1201

cod. civ., când a hotărît

că
există autoritate de lucru judecat,
rezultând dintr'o hotărire prin care
recurentul

a

fost

obligat

să restitue

întimatului

terenul anume arătat în acea
hotărîre, pe
care îl deține fără niciun drept,
deşi prin
acțiunea de a doua recurentul
o parte din acel teren în calitațerevendică
de mo-

ştenitor

testamentar.

Juridice, TIT, p. 56, 57)(N.

Georgean,

Codul

PREZUMPȚIUNI

Studii

92.

Când

printr'o

finitivă şi investită

se

constată

că

cu

hotărîre

formulă

chestiunea

creanţe a fost discutată
lului,

anță

care

a hotărît

provine

hotărîre are
şi tribunalul

rămasă. deexecutorie,

calităţii

unei

înaintea tribuna-

definiiiv

din

civil

că

alimente,

acea

o

cie-

asemenea

autoritatea de lucru judecat
nu mai poate pe cale de po-

prire, să discute din nou calitatea creanţei

şi să decidă contrariul, că adică nu provine din alimente,
deoarece se violează
principiul autorităţii lucrului judecat. (N.

Georgean, Studii Juridice, III, p. 57).
93. Intr'o acţiune posesorie intentată cu

mult mai târziu după judecata. definitivă
a unei alte acţiuni
pesesorii
anterioare, |
chiar dacă există identitate de obiect şi e
între aceleaşi persoane şi în aceeaşi calitaie, are însă o altă cauză, posesiunea
de fapt şi tulburarea petrecute în alte
epoci decât prima oară, aşa încât hotărîrea pronunţată anterior nu poaie con-

stitui autoritate de lucru judecat. (N. Georgean,

Studii

Juridice,

94.

Dacă

întâia cerere

III,

p.

în

57).

judecată

a

fost pentru anularea sechesirului pe motiv că sechestratul nu se cunoaşte dator
şi a două cerere a avut de obiect scoaterea de sub sechestru a curăbiei, pe motivul că corabia, după legea comercială.

nu

poate

fi

sechestrată,

deşi

în

cererea

dintâi ca şi în cea de a doua sunt aceleași persoane, având acelaşi obiect. nu
există
însă
identitate
de
cauză. ca să
poată exista autoritate de
lucru judecat.
(N. Georgeari, Studii Juridice, III. p. 37,

58).
95.

In materie

de sechestru judiciar

nu

se poate opune autoritatea de lucru judecat întemeiată pe o hotărire care l-a respins odată, dacă cea de a doua cerere nu
este întemeiată pe aceleaşi fapte pe cari
se întemeia prima cerere respinsă, ci pe
fapte cu totul noui. (N. Georgean, Studii
Juridice, TII, p. 58).
96. Dacă prima contestaţiune la urmărire are drept cauză novaţiunea şi insolvabilitatea debitorului principal, pe când
cauza celei de a doua contestaţie e plata.
nu există
autoritate
de
lucru judecati,
deoarece ambele cereri nu sunt înteme-

iate pe aceeaşi cauză.

(N. Georgean, Studii

Juridice, III, p. 58).
.
97. Între o contestaţie la executare, asupra căreia sa pronunțat o hotărîre invocată ca având autoritate de lucru judecat şi care era întemeiată pe motivul că
agentul care efectuase
urmărirea fusese
rău autorizat
de
magistratul dela care
emana hotărîrea ce se executa, şi o altă
contestaţie

care

se

întemeiază .pe

- motivul!

că lucrurile uimărite sunt averea contestatorului. iar nu
a
debitoarei urmărite,
prima nu poate fi invocată ca autoritate
de lucru judecat față de cea de a doua,
întrucât deşi în ambele cereri există îi.
dentitate de obiect şi de persoane. nu exi-

stă

gean,
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îusă

idențitate

Studii

Juridice,

de

cauză.

III,

p.

(N.

58).

Gsor-

Codul

DESPRE

civil

N. GeorAlexandresco, Vi, p. 338, 539;
gean, Studii Juridice, III, p. 61).
civil, legiui103. In art. 1201 din codul
aceeaşi calitate
torul prin cuvintele: „în
de xeclanu a putut întelege calitateaaceeași per
care
pe
pârit
de
sau
mant
ite procese
soană o poate avea în difer
bite instanţe,
sau în acelaşi proces în deose
În proces
ci calitatea cu care intervine
nal, ca
o persoană, în numele său perso
atar,
soț: dotal, pentru autorizare, ca mand e de
etc. căci numai o asemenea schimbare de
calitate poate atrage şi o schimbar
re
situaţie, care nu se putea avea în vede
anşi pune în discuţiune într'o judecată
III,
terioară. (N. Georgean, Studii Juridice,

numeroase
dat
98. Doctrina a mai
exemple şi jurisprudența a mai făcut numeroase aplicaţiuni, cu privire la identi-

tatea cauzei, condiţiune necesară pentru
invocarea excepțiunii autorităţii lucrului
judecat, ia cari facem următoarele trimiteri: (Pothier, Obligations, IL, 898 urm.:
Duranton, XIII, No. 480; XVI, No. 53%;
Larombitre,
Demolombe, XXX, No. 542;
Obligations. Art. 1554, No. 72: Troplong.
Vente, II, No. 581: Aubry et Rau, IV, $
535-bis, p. 589; VIII, $ 769, p. 5%; Baudry

Vente,

et Saignat,

No.

433;

Guillouard,

Vente, No. 458; Dalloz, Rep. Chose juNo. 81
Laurent, XX,
ge, No. 208, 221;
urm: XXIV, No. 290 urm; Huc, VIII, No.
598 urm,; X, No. 151; Alexândresco, VII,
p. 529 urm.).
99, A treia condiţiune necesară peniru
existența autorităţii de lucru judecat este
ca în hotărîrea pronunţată şi aceea care
urmează a interveni după o cerere nouă
să existe: 1) identitate de părți; 2) identitate de calitate a părților. Autoritatea

judecat

de lucru

poate

fi opusă

p. 62).

chemate
să pună

numai

în proces, cari au
concluziuni. fie a-

supra fondului, fie asupra excepțiunilor,
pâriţi. (Duranton,
ca
ca reclamanţi sau

TIII.

No.

495

urm.;

Demolombe,

XXX.

Larombiăre,
No. 543;
Obligations,
Art.
1551, No. 90 urm,; Aubryv et Rau, ed. 4-a.
VIII. $ 769, p. 372: Dalloz, R&p., Chose
juge. No.. 225: Suppl., Chose jugte, No.

157: Laurent, XX. No. 92: N. Georgean,
Studii Juridice, III, p. 60).
100. Peniru a putea fi considerat ci-

Art.

Suppl..

1351,

No.

149;

Dalloz,

jugâe, No. 158).
101. După altă părere, pentru ca cineva să fie considerat că a fost parte în
proces, nu este necesar ca el să îi pus concluziuni, ci este deajuns dacă a fost pus
în sitnaţiunea de a putea pune concluziuni. (Dalloz, R&p., Suppl., Chose jugce,
No. 158: Laurent, XX, No. 92: Huc, VIII,
No. 512; Alexandresco, VII, p. 540, nota).
102. Peniru existența. autorităţii de lucru judecat nu este deajuns identitatea
de persoane, ci se cere încă identitatea-“
de calitate a acestor persoane, deoarece

aceiaşi persoană

poate

să stea în instanţă

calităţi. (Pothier. Oblisaîn mai multe
lions, II, No. 897; Toultier, X, No. 215; Duranton, XIII, No. 499; Demolombe, XXX,
No. 345: Griolet Chose jugâe, p. 155; Larombiere, Obligations, Art. 1551, No. 141;
Mouzrlon, ÎI, No. 1625: Maread€, Art. 1551,
No. XI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769,
p. 585; Dalloz, Râp., Chose jugâe, No, 281
urm.: Suppl.. Chose jugâe, No. 186 urm:;

Laurent,

XX, No. 126; Huc. VIII, No. 312;

cali-

când

105. După

altă părere, această restric-

Îi admisă, deoarece nicio
țiune nu-poate
dispoziţiune a legii uu obligă pe o parie
ca să lucreze simultan în virtutea tuturor
calităților pe care le poate avea. (Laurent,
__XX, No. 129).

R6p,

Chose

numai

o părere,

ză o
tatea diferită, de care se prevalea
ea exparte pentru a înlătura aplicaţiun
judecat, a
lucrului
cepiiunii autorităţii
fost dobândită posterior procegului întâi,
va putea să pue piedecă la invocarea ăacestei excepțiuni, când însă calitatea diferită exista în timpul iudecării primului
proces, se va putea opune cu succes exjudeeat,
lucru
cepțiunea autorităţii de
(Marcadă, Art. 1331, No. 10; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, nota 65, p. 385;
jugee, No.
Dalloz. R&p.; Suppl.., Chose
190, 191; Alexandresco, VII, p. 541 nota 2),

ueva că a fost în proces, după o părere.
trebueşte ca acesta să fi pus concluziuni
şi să fi avut de răspuns la concluziunile
Obligatiadversarului său. (Larombitre,

ons,

_-

104. După

persoanelor cari au fost părţi în proces,
adică acele cari au pus concluziuni sau

care au fost
avut dreptul

Art, 1201

PREZUMPȚIUNI

106,

In principiu,

nu

e suficient

ca

o

celeilalte
parie să preschimbe calitatea
părti, ci instanta înaintea căreia se pretinde această preschimbare, urmează să
discute şi să motiveze din ce rezultă o
asemenea preschimbare a calității părții
adverse, spre a putea ajunge la anularea
unei hotăriri definitive care se invoacă
ca autoriiate de lucru judecat. (N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 63).

ple

exem107. Doctrina a dat numeroase eroa
se
a făcut -num
şi jurisprudenţa

aplicaţiuni ale principiului
cerului judecat cu privire

autorității lula identitatea

părților şi a calităţii lor, din care cităm următoarele:

In ceea

de reclamaţiune

de

ce priveşte: chestiunile

stare

civilă,

dacă

de

stabilit filiaţiunea
exemplu copilul şi-a
de
față de tatăl. său mama sa, el are faţă
dânşii titlul de copi! şi va putea veni la
succesiunea lor, fără ca ceilalți copii să
le poată obiecta că hotărîrea obținută nu
li poate fi opusă (Dalloz, Râp., Chose jujugte, No.
gce, No. 275; Suppl., Chose
198).

108. După o părere. când'o actiune în
reclamațiune de stat a fost făcută în contra

unui contradietor legitim hotărîrea care
constată existenţa unei filiatiuni legitime
siabileste o legătură nu numai între autorii filiaţiunii şi reclamant, ci creează ranorturi de rudenie directă şi colaterală
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Art. 1201

DESPRE

PREZUMPȚIUNI

cu ascendenţii sau colateralii tatălui sau
mamei, pârîţi în proces, astfel încât re-

clamantul

dobândeşte

drepturi

la suece-

siunea tuturor membrilor aceleiaşi familii.. Prin contradictor legitim se înţelege
tatăl şi mama, fiecare pentru linia
sa de
rudenie; dacă tatăl şi mama sunt încetaţi
din vieaţă, vor fi puşi în cauză copiii
dacă
există, pentru ca hotărîrea obţinută
să le
fie opozabilă. (Toullier, X, No. 216
urm,;
Duranton,
III, No. 161;
XIII, No. 527;
Proudhon, Etat des personnes, II,
p. 109;
onnier, Trait6
des preuves,
Dalloz, Râp., Chose jugâe, No. 271;No. 889;
Suppl,,
Chose jugce, No. 129).

109.

După

altă

părere,

dominantă,

nu

se poate admite teoria contradictoriului
legitim şi autoritatea de lucru
judecat în
materie de reclamaţie de stat,
orice materie, trehueşte limitată ca şi în
numai la
părţile care au fost părți la proces,
deoarece nu se poate determina cu
preciziune
cine poate fi considerat ca contradictor
legitim.
(Merlin,
R&pertoire,
Questions
d'etat, $ 5, art, 1, No.2 urm.;
Arţ,
2 urm.; Demolombe, Y, No. 307 urm.; 2, No.
dant, II, No. 46; Larombiăre, Obligat Beuions,
Art, 1551, No. 151, 13; Aubry
4-a, VI, $ 544 bis, text şi nota et Rau, ed,
27, p. 24;
Dalloz, R&p., Chose jug6e, No.
271. urm.;
Suppl., Chose juste, No. 150,
131; Griolet,
Chose jugâe, p. 144 urm,
458, 488 urm.; Huc, VII, No. ; Laurent, III,
60; VIII, No.
316; Alexandresco, VII, p.
557 urm,),
110. In ceea ce priveşte acţiune
a în
dezavuare, când ea este făcută
de către
însuşi bărbatul în contra
copilului, hotărîrea pronunţată va constitu
i
. decat, atât fată de moştenitorii lucru. jubărbatu-

lui, cât

şi față

de

moştenitorii

copilului.
(Merlin, Rpertoire, Questio
ns d'6iat, 3 3,
ari. 1, No. 5; Duranton, HI,
No. 99, 100;
Demolombe, Y, No. 174, 175;
Larombitre,
Obligations, Art, 1554, No.
131; Beudani,
- No. 642; Mourlon, 1, No. 897;
Griolet,
hose jugâe, p. 141; Aubry
et Rau, ed.
4-a, VI, $ 545 bis, text şi
notele
59, 61; Demante et Colmet de 42, 45, p.
Santerre,
II, No. 45 bis. IX; Dalloz,
et filiation, No, 1%; Suppl.,Rp. Paiernit6
Chose jugce,
No. 1532; Laurent, III,
No. 458; Huc, III, »
No. 32, 60; Baudry et Chânea
ux; Person.
nes, III, No. 56; Alexandresco,
VII, p.
503, 564, N. Georgean,
Studii Juridice, TII,
p. 64. 65).

„111. Când acţiunea de dezavuare
a fost
judecată numai faţă cu unii
dintre moştenitorii copilului

sau numai faţă cu unii dintre moştenitorii bărbatu
lui, hotărîrea pronunțată nu va
avea autoritaţe
de lucru judecat faţă cu
moştenitorii cari
nu au fost părți în proces.
(Duranton,
III, No. 99, 100; Demolombe,
Y, No. 174,
175; Larombiăre, Obligations,
Art, 1351,
No. 131; Griolet,
Chose
jugâe,
p. 141;
Beudant. II, No. 642:
Demante
et Colmet de Santerre, I[, No.
45 bis, IX; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $
545 bis, p. 59, 61;
Dalloz, Rep, Paternit€
et filiation, No.

198,

19;

Codul

Suppl.,

Chose

juge,

civil

No.

13;

Laurent, III, No. 458: Huc, III, No. 32,
60;
Baudry et Cheneaux, Personnes, III,
No.
568; Alexandresco, VII, p. 560, 564;
N.
Georgean, Studii Juridice, III, p, 65).

112.

In ceea ce priveşte contestaţia

legitimitate a
nunțată
asupra

avea

de

copilului, hotărtrea proacesiei chestiuni, nu va

autoritate

de

lucru

judecat

decât

faţă cu părţile cari au luat parte la pronunţarea ei. (Duranton, [i], No. 101;
De-

molombe,

Y,

No.

184;

Griolet,

Chose

ju-

gce, p. 141; Mourlon, I, No. 934, p. 474,
nota 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545
bis, text şi notele 51, 52, p. 63, 64; Dalloz,
Rep.,
Paternit€
et filiation,
No.
202;
Suppl., Chose jugte, No. 133; Laurent,
III, No. 465: Planiol et Ripert, U, No. 784,

787; Alexandresco,

ed. 2-a, ÎI, p. 249; VII,

p, 560, 564, 565; N. Georgean,
ridice, III, p. 65, 66).

113.

Hotărîrile

constitutive

Studii

de

Ju-

stat,

cum sunt hotărfrile care pronunţă divortul, de separație de patrimonii între doi
soți, de punere sub interdicție a unui
nebun, de instituirea unui consiliu judi-

ciar, etc., au un

efect absolut

şi sunt

o-

pozabile, cu putere de autoritate de
lucru judecat, nu numai persoanelor care
au figurat în proces, ci tuturor celor
interesați, deoarece dacă nu ar avea
această autoritate, ele ar fi lipsite de
orice
efecte.
(Merlin,
Repertoire,
Questions
d'âtat, $ 5, art. 1; Demolombe, Y, No.
320,
321; XXX, No. 572 urm; Bonnier,
Traite
des preuves, No. 877: Griolet, Chose
jugce, p. 139, 140; Baudry et Chauvea
u, ÎTI,
No. 554 urm; Alexandresco,
2-a, II,
p. 208; VII, p. 565; N, Georgeaed.
n, Studii
Juridice, III, p. 66),
114. Dacă
o cerere
de interdicţiune
făcută de o rudă a fost respinsă
de tribunal,
hotărîrea pronunțată
nu constitue autoritate de lucru judec
at faţă de
o nouă cerere

făcută de o altă rudă, de
soț sau de ministerul public, şi aceast
a pe
baza principiului că lucrul judec
at
efect decât între părţile cari au luat nu are
parte
la pronunțarea
hotăririi, (Dalloz, Rep.
Suppl., Interdiction, No. 55; Laure
nt, %
No. 255; Baudry et Cheneaux,
IV, No, 791;
Alexandresco, ed. 2-a, II, parte
a I, p.
14, nota 4; Contr
a:

Demolombe,

VIII,

No.

115.

De asemenea, hotărîrea de declarate în stare de falimenţ pron
unțată după
cererea unuia dintre creditori,
are autoritate de lucru
ditorii:

judecat
hotărirea

însă

faţă
de

de

toţi

cre-

respingere a
cererii de declarare în faliment
făcută de
unul dintre creditori, nu are
efect
faţă
de alți creditori cari pot
cere declarare
în faliment, căci ei vor putea
probele ce vor administra că dovedi cu
debitorul
lor este în
(Demolombe,

Rau,

VIII,

Renault,
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stare de încetare
XXX,
No.
371;

$ 769,

Traită

de

p.

384;

droit

de
plăţi.
Aubry et

Lyon-Caen

commercial,

eţ

VII,

-

Codul

DESPRE

civil

Rau,

Dalloz, Rep.
text şi nota 25, p. 405;
Laurent, IĂ,
714;
No.
on,
essi
Succ
Suppl.,
et
Baudry

218;
No. 501; Huc, V, No.
1375; Planiol,
Wahl, Successions, | No.
et Capitant, UI, p.
III, No. 2024; Colin
2-a, LI, partea LiB
482; Alexandresco, ed.

dicul unui falimeni, care lucrează
mita puterilor ce i le acordă legea, constitue lueru judecat faţă de creditorii îalimentului şi de falit, această soluțiune
cul
este exactă numai în cazul când sindi
exercită o acțiune care are de obiect să

beneficiu

masse

întregei

Î. Rosetti-Bălăp. 365, 366; C. Hamangiu,
TUI, No. 626;
u,
oian
Băic
Al.
şi:
u
mesc
urm.;
285

a

toritate de lucru judecat față de mandant. (Larombiăre, Obligations, Art. 1331,

No. 94; Dalloz, Râp., Chose jugâe, No.
240, 242; Suppl., Chose juge, No. 153;
Alexandresco, VIL p. 549 urm.; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 68).

pronunțată

față de au-

tor este opozabilă, având putere de lucru
judecat, suecesorilor săi, avânzi-cauză cu
titlu universal, deoarece ei au fost re-

prezentați în instanță prin autorul lor;
dacă însă ei au drepturi care le sunt per-

sonale, ei le vor putea exerciia, fără a
li se putea opune hotărîrea obținută în
s,
contra autorului lor. (Pothier, Obligation
E, No. 901 urm.; Duranton, XIII, No. 502;

Demolombe, XXX, No. 350 urm.; LaromArt, 15514, No. 107
biâre, Obligations,

Trait6 des preuves, No.
urm.; Bonnier,
S81: Griolet, Chose juge, p. 167; Mourlon, IÎ, No. 1626; Demante ei Colmei de

Santerre,

Ă

V, No.

328

bis, XV;

Aubry

Il; No.
Juridice,

Comp.: Mourlon,
Georgean, Studii

creditorilor iar nu numai unora dintre «a
pe creditorii
reprezenia
poate
şi el nu
cari ar avea interese diferite sau conOtrare masei creditorilor, (Larombiăre,
et
bligations, Art, 1554, No. 9%; Aubry
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 5%; Dalloz,
Rep., Chose jugâe, No. 235, 2536, 237, 258;
Suppl., Chose jugâe, No. 147 148; Laurent, XX, No. 110; Huc, VIII, No. 315;
Alexandresco, VII, p. 552; N. Georgean,
_
Studii Juridice, III, p. 67, 68).
119. Hotărirea pronunţată faţă cu lichidatorul unei societăți nu este opozabilă creditorilor societății, afară de cazul când creditorii au luat parte la pronunțarea hotărîrii de numirea lichidatorului şi care a dat puteri lichidatorului
ca să realizeze şi să repartizeze acțiunile.
(N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 68).
de
faţă
pronunţată
120. Hotărtrea
mandatarul convenţional, care a luerat
în limitele mandatului său, constitue au-

121. Hotărîrea

ed.

otărî
parte la pronunțarea
sa desbătut
de obiectul litigiului care
ons, VIII
essi
Suce
,
hier
între pării. (Pot
No. 148 urm.
No. 149; Demolombe, XV, erre, III, No.
Sant
Demante et Colmet de
ed. 4-a, VI, $ 612,
19 bis: Aubry et Rau,

sin118. Hotărîrea pronunţată față deîn li-

un

Dalloz,

p. 375;

$ 769,

Vil,

1201

4-a,
471; LauRep., Suppl., Chose suge, No.
No, 313;
VIII,
Huc,
;
urm.
sent; XX, No. 94
GeorN.
542;
541,
p.
Alexandresco, VII,
_
p. 68, 69).
gean, Studii Juridice, III,
moştenitor în
unui
ea
nar
dam
Con
122.
simplu, nu are
calitate de erede_ pur Şi! „care au luat
le
părți
de
faţă
t
decâ
efect
rii şi numa! faţă

No. iti; Alexandresco, VII, p. 565, 566;
p. 67).
N. Georgean, Studii Juridice, III, de anuhotărîrea
116. De asemenea,
desfacelarca unei căsătorii ca şi acea de
lucru
rea căsătoriei, are autoritatea de hotăă ; însă
- lumea
judecat faţă de toat
rea
“îrea de respingerea cererii de anula
percăsătoriei nu are efect decât față de ansoana care a introdus cererea, (Alex
dresco, VII, p. 567 urm.).
cu tu117. Hotărirea pronunţată față
lutorul sau curatorul are autoritate de
is.
cru judecat faţă de minor sau interz
234;
No.
jugce,
Chose_
Rp.
(Dalloz,
Suppl., Chose jugte, No. 146; Alexandresco, VII, p. 549, 551, 552; N. Georgean,
Studii Juridice, II, p. 67).

procure

Art,

PREZUMPȚIUNI

et

Il. p. 69).

faţă

cu

Aubry

et

obținute

123. Hotărîrile

mMo-

ire la bunurile
şienitorui apareni, cu priv u, autoritate
cipi
succesorale, au, în prin
de moștenitorul
de lucru judecat şi faţă
tat o înţelegere
adevărat, dacă nu a exis
olombe, TI,
frauduloasă între părți. (Dem ons, Art.
gati
Obli
re,
mbie
Laro
No. 258;
et de San1251, No. 97; Demante ei Colm
Rau,

bis, TV;

176

terre, IL, No.

Dailoz, Rp.
ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 378;
ed.
Alexandresco,
Succession, No. 54;
918; Contra:
917,
p.
ÎI,
ea
part
III,
2-a,
XIV; Laurent,
Marcade, Art. 1551, No.
No. 273; N
V,
Huc,
.:
Comp
IX, No. 559;
p. 69 70).
III,
,
dice
Juri
ii
Georgean, Stud
de defaţă
ă
ţat
nun
pro
a
rire
124. Hotă
u Julucr
u,
cipi
prin
în
e,
bitor, constitu
fari;
ogra
chir
săi
ii
itor
cred
decat față de
ochir
ii
itor
cred
u,
cipi
deoarece, în prin
ezentaţi în
grafari sunt totdeauna repr ucât deşi
într
instanță de debitorul lor,
gajul. comun
toată averea unui debitor e
drept de
al creditorilor săi, totuşi acest
ltatea
facu
nici
lui
toru
debi
că
sai nu ridi
de orice

de

a contracta

noui

obligaţiuni,

a dispune
natură ar fi, nici facultatea de toaie vade bunurile sale, ci ei sufere
toruriaţiunile care se fac în averea debi

Imi lor.

XXX,

(Demolombe,

No.

357:

La-

Bonnier,
rorabiăre, VII, Art. 1551, No. 115;
Griolet,
8%;
No.
ves,
preu
des
Trait6
No. 1627;
Chose jugâe, p. 167; Mourlon, LI,

Mareadă,
et

Art.

V,

Colmet

de

1351,

Santerre,

No.

V,

12: Demante
No,

328

bis,

$ 769, p.
XVI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, No.
245;
574; Dalloz, Râp., Chose jug&e, ent,
XX,
Laur
175;
No,
e,
just
e
Chos
l.;
Supp
,
esco
andr
Alex
314
No.
|,
Vi
Huc,
No. 102;
Juii
,
Stud
gean
Geor
N.
544;
VII, p. 545,
ridice,

III, p. 70).

125. Când

însă

creditorii

chirografari

atacă un act făcut de debitorul lor în
frauda drepturilor lor, nu mai Sunt aşi botărîrile
vânzi-cauză ai debitorului
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Art, 1201

DESPRE

PREZUMPȚIUNI

oblinute în contra acestuia nu le sunt
opozabile.
(Dalloz,
R&p., Suppl., Chose
jugâc, No. 175, 176; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 769, p. 375; Alexandresco, VII,
p, 545, 544; N. Georgean, Studii juridice,
III, p. 70).
126. Garantul nu poate să invoace
auioritatea lucrului judecat rezultând
iro hotărîre pronunțată în favoarea dincreditorului pe care îl garantează, ca
reprezentând pe acest creditor, decât după
ce
va fi plătit creanţa şi se va fi subrogat
astfel în drepturile creditorului. Până
atunci,
otărîrea pronunţată în favoarea
rului, este pentru garant res intercreditoalios
acte, (N. Georgean, Studii Juridice,
III,
,
p.

127.

O

hotărire

definitivă

luată

con-

tra debitorului principal pentru
perea civilă a prescripțiunii, se întrerupoate opune şi garanţilor, pentrucă în
drept fidejusiunea fiind un contract
accesoriu,
garantul nu face altceva decât
de a accede

la

datoria

debitorului

biere, Obligations, Art,
nier, 'Irait€ des preuves,
Cautionnement, No. 541
Studii Juridice, III, p.

128.

După

principal.

(Larom-

1351, No. 100; BonNo. 886; Troplong,
urm.; N. Georgean.
ZI).

altă părere,

cât timp

credi-

torul prin acțiunea ce a introdus contra
debitorului
principal
nu a chemat
în
cauză şi pe garanţii acestuia, pentru a
discuta şi faţă cu ei chestiunea întreruperii prescripţiunii, hotărîrea pronunța
tă
între el şi debitorul principal
nu poate
fi opozabilă
garanților,
întrucât
ei nu
au participat nici nu au fost chemaţi
în
instanță. Prin urmare, acea hotărîre
nu
poate fi opozabilă garanţilor
ca autoritaie de lucru judecat, întrucât
unul din
elementele constitutive ale acestui
principiu. ' identitatea
persoanelor,
lipseste.
(Comp
N. CGeorgean, Studii Juridice,
III,
p. 71, 72).
129. Dacă cu ocazia judecării acţiunii
în nulitatea inscripțiunii ipotecare
cu privire la garanţia dată de garant,
s'a declarat de valabilă garanţia
constituită cu
ocaziunea urmării garantului,
nu se mai
poate
invoca
nulitatea
acelei
garanţii,
părțile fiind aceleaşi. (N.
Georgean, Studii Juridice, III, p. 70).

„130.

Dacă

debitorul

principal.

repre-

zintă pe fidejusor pentru a-i
face
țiunea mai uşoară, nu-l reprezin condită însă
pentru a-i agrava
îndatoririle. Prin urmare. deşi contra debitorului
principal,
creditorul are un titlu şi o nouă
acţiune,
rezultând dinti'o hotărire şi care
nu se
poate prescrie decât prin trecere
de treizeci ani, acel titlu şi acea
acţiune nu se
pot opune cauţiunii care nu a
fost chemată, nici reprezentată în acea
instanță
ŞI care putea invoca o prescrip
liune mai
scurtă. (Demolombe, XXVI,
No. 574; Mourlon, IL, No. 1628, 1629: Griolet,
Chose jugee. p. 163: Marcad€. Arţ.
1551, No. î5;
Demante et Colmet de Santerre.
V, No.

Codul

civil

528 bis, XXIX şi XXX; Aubry et Rau,
VIII, $ 769, p. 379: Alexandresco, VII, p.
572, 575; N. Georgean, Studii Juridice, III,

.

p. 72).

131.

Hotărtîrea pronunţată

în favoarea

fidejusorului şi, contra creditorului, poaie
fi invocată de către debitorul principal,
însă hotărîrea intervenită în contra fidejusorului nu poate fi opusă
debitorului
principal. (Larombiăre, Obligations, Art,
1208, No. 16, 17; Bonnier, Trait€ des preuves, No. 886; Troplong, Cautionnement,
No. 449 urm., 454 urm,; Alexandresco, VII,
p. 575; N. Georgean, Studii Juridice, III,
72),

p.

132.

Deşi sar

putea susține

că un

co-

interesat
reprezintă legalmente
nu numai în folos, ci încă şi în pagubă, pe celălalt cointeresat, când e vorba de un o-

biect

nedivizibil

nici

materialmente,

nici

intelectualmente, nu este tot astfel când
prima judecată sa urmat pentru un o0biect comun, dar încă divizibil numai cu
unii din coproprietarii acestui obiect comun, căci în asemenea caz, aceşti COoproprietari dacă nu au avut un mandat convențional din partea celorlalţi coproprie- iari, nu au putut reprezenta legalmenţe
pe aceştia din urmă, cari nu au figurat la
acea judecată personal sau prin mandatari convenționali şi prin urmare, hotărîrea dată cu unii din coproprietari pentru un lucru comun şi nedivizat, nu poate
avea autoritatea lucrului
judecat, spre
paguba celorlalți proprietari. cari la in.

stanța care a dat acea hotărîre,

nu au fi-

pentru

obținută,

gurat nici personal, nici prin mandatari
convenționali. (N. Georgean, Studii Țuridice, III, p. 73),
133. Vecinul acționat în grăniţuire de
către uzufructuar, are dreptul să ceară
punerea în cauză a nudului proprietar,

a-i fi opozabilă hotărîrea

căci în caz contrar, grănițuirea nu
este opozabilă decât uzufructuarului,
Art. 646; Proudhon, Usufruit, III, (Marcade,
No. 1945.

Dalloz,
Suppl.,

R€p..
Usufruit, . No.
781,
782;
Bornage,
No.
14;
Baudry
et
Chauveau

, Des biens, No. 905;
dresco, ed. 2-a, III, partea |. p. Alexan671; N.
Georgean, Studii Juridice, III, p.
73),

134.

Dacă

grăniţuirea

sa

făcut

în

timpul uzufructului între nudul
proprietar şi un vecin. fără chemarea
în cauză
a uzufruct

uarului,

acesta

are

dreptul

să
ceară facerea unei noui grănițuir
i, dacă
a încercat un prejudiciu însemnat, întrucât grănițuirea făcută nu e opozabil
ă decât nudului proprietar, (Proudho
n, Usufruit.

III, No. 1245: Dalloz, Rep, Usufruit
782).
|
135. Lucrul judecat în contra locaiorului, în

No.

privința proprietăţii lucrului
închiriat, îşi produce efectele
tra locatarului, având-cauză sale în conal său, (N.
Georgean, Studii

Juridice, III, p. 74).
136. Hotărtrea care a avut loc
între
unul dintre asociaţi şi societate
îşi pro-
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Codul

civil

DESPRE

duce efectele sale, putând fi invocată ca
autoritate de lucru judecat, atât față de
ceilalți asociaţi, din moment
ce a fost
dată față cu reprezentantul legal al so-

cietăţii, cât și faţă de creditorii chirogra-

fari ai societăţii, întrucât aceştia au fost
reprezentaţi de debitoarea lor, societatea.
(N. Georgean, Studii Juridice, JI, p. 74).

137. Doctrina

a mai dat numeroase

e-

xemple şi jurisprudența a mai făcut numeroase aplicaţiuni, cu privire la identitatea părților şi identitatea calităţii lor,
condițiuni necesare pentru invocarea excepțiunii autorităţii lucrului judecat, la
cari facem următoarele trimiteri: (Demolombe, XXX, No. 566, 575; Bonnier, Traite
des preuves, No. 508 bis: Aubry et Rau,
VIII, $ 7609, p. 586, 587; Huc, VIII, No. 345

urm.:

544

o

Alexandresco,

VII,

p. 540,

nota

î,

urm.).

138. Autoritatea lucrului judecat, după
părere, rezultă numai din dispozitivul

hotărîrii,

gur

zultă

deoarece ;acest

constitue

esenţa

şi din

dispozitiv

hotăririi;

considerentele

ea

sin-

nu

re-

hotăririi

care

au numai menirea să lumineze dispozitivul. Prin urmare, după acest sistem,
considerentele nu pot avea puterea lu-

crului judecat

asupra

unei

chestiuni care

nu a fost rezolvată şi prin dispozitiv. (Demolombe, XXX, No. 289 urm.: Larombiere,
Obligaiions, Art, 1551, No. 18 urm.: Bonnier, Trait6 des preuves, No. 865: Grio-

let,

Chose

Chose
jugee,
Aubry

juste,

122;

Dalloz,

Rep,

ijugte, No. 21 urm.; Suppl., Chose
No. 9; Marcadâ, art. 1551, No. ÎI;
et Rau, VIII, $ 769, p. 369 urm;

Laurent, XX,
510:

p.

No. 29 urm.; Huc, VIII, No.

Fuzier-Herman,

art.

1551,

No.

855

urm.; Alexandresco, VII, p. 508 urm.).
139. După altă părere, autoritatea lucrului judecat rezultă nu numai din dispoziiiv, ci şi din considerentele hotărîrii,
deoarece considerentele având de scop să
motiveze dispozitivul şi să-i determine înțelesul şi întinderea, formează ur tot in-

divizibil

şi nu

tivul

considerenie,

de

se

poate

despărți

decât

dispozi-

atunci

ar exista contrarietate întreedânsele.
molombe,

francaises,

XXX,

Chose

No.

290,

jugâe,

295;

No.

când

(De-

Pandectes

322,

Art. 1201

PREZUMPȚIUNI

568).

iugce, No. 57; Laurent, XX, No. 12 urm.
Alexandresco, VII. p. 497, 498, 499, 579;
N. Georgean, Studii juridice, III, p. 78).
142. Hotărîrile inexistente, cum ar îi

acele cari nu poartă semnătura
tilor cari au pronuniat-o,

autoritate

de

lucru

nu

magistra-

pot

judecat.

dobândi

(Poibier,

O-

bligations, II, No. 866; Larombigre, Obligations, Art. 1551, No. 10; Dalloz, Râp.
Chose jugte No. 96; Suppl., Chose jugce,
No. 57;
Laurent, XX, No. 10, î1, 14; Alexandresco, VII, p. 499; N. Georgean, Studii:
juridice, III, p. 78).

143, După

majoritatea

doctrinei şi ju-

risprudenței, autoritatea de lucru judecat
există chiar atunci când hotărîrea care
uu mai poate fi atacată pe nicio cale, ar
emana
dela o jurisdicție incompetentă,
chiar în caz când această incompetenţă ar
“fi întemeiată pe un motiv de ordine publică; de asemenea, chiar
călcarea unei
dispozițiuni de ordine publică, prin o hotărire rămasă definitivă, nu mai poate
fi invocată pe vreo cale oarecare, cum ar
fi

contestaţia

opune

judecat.

1551,

p.

No.

569:

la

principiului

executare,

(Larombiăre,
îi:

et

XX,

No.

Rau,

15;

se

de

lucru

VIII,

$ 760,

Obligations,

Aubry

Laurent,

deoarece

autorităţii

Huc,

Art.

VIII,

No. 532; Bonnier, Trait6 des preuves, No.
860; Pandecies
francaises, Chose jugte,

No. 274 urm.: Dalloz, Râp., Chose jug,
No. 100; Suppl, Chose jugte, No. 58; Alexandresco,
VII, p. 496 urm. 579; N. Geor'gean, Studii Juridice, III, p. 78).
„144. După o a doua părere, opusă, hotărîrile pronunţate de instanțe incompetente „ratione materiae“, nu au puterea
lucrului judecat. (Dalloz, Râp., Compâ-

tence, No. 48: Tocilescu, Curs, III, p. 3).
145. Chiar dacă cele hotărite ar fi în
contradicţiune cu o lege posterioară, autoritatea de lucru judecat a hotăririi îşi
produce efectul. (Dalloz, R&p.. Chose ijug6e, No. 518 urm.; Suppl., Chose jugâe,
No. 206).
146. Dacă o lege interpretativă inter-

vine

în

cursul

unui

proces,

ea este obli-

gatorie peniru judecători, însă dacă înainte de intervenirea acestei legi, au avut

loc

venit

tranzacțiuni
hotăriri

între părţi

definitive

sau

având

au inter-

putere

de

140. Autoriiatea de lucru judecat are
de efect de a nu permite să se mai pună
în discuțiune chestiunea care a fost definitiv rezolvată şi recunoscută,
deoarece .
existența raportului juridic care a făcut
obiectul contestaţiunii dintre părţi, a dobândit o certitudine legală. (Dalioz, Râp.,

lucru

gâe, No. 195).
141. Hotărîrile, oricât de ilegale ar fi
ele, pot dobândi autoritate de lucru judecat şi ele nu pot fi atacate pe cale de
acțiune în nulitate, ci numai pe căile de

înmateriale: dacă însă erorile strecurate
two hotărîre nu intră în aceste categorii de

Chose

jugte,

No.

294;

reformare prevăzute
Obligations,

Art.

Rau, ed. 4-a, VIII,
R€p., Chose jugâe,

Suppl..

de lege,

1351,

No.

Chose

ju-

(Larombiăre,

11;

Aubry

et

$ 769, p. 369: Dalloz,
No. 95; Suppl., Chose

31235. — Codul civil adnotat. —

VIII

judecat,

în

acesi

caz,

legea

inter-

pretativă nu-şi mai găseşte aplicaţiunea.
(Coin-Delisle, I, $ 60; Mourlon, Î, No. 74;
Dalloz, R&p., Lois, No. 188; Beudani, Explication du titre prâliminaire, No. 136).

147. O hotărîre care a dobândii autoritate de lucru judecati poate fi rectificată
pentru simple erori de calcul sau erori

simple erori materiale sau de calcule, ea
nu mai poate fi rectificată sub niciun motiv.

(Demolombe,

XXX,

rombiăre. Obligations,
Griolet, Chose jugee, p.
ed. 4-a, VIII, $ 769. p.
Chose jugte, No. 568,

— 337 —

No.

589

urm.:

La-

Art. 1351, No, 161;
171: Aubry et Rau,
404: Dalloz, Rep,
572; Suppl., Chose

»

Art.

1201

jugte.

N.

-

No.

222,

Georgean,

225;

Studii

Laurent,

Juridice,

DESPRE

XX, No.

TI,

359:
II:

153.

VIII, No. 345,

a

dobândit

auto-

(Duranton,

Rep.,

150.

Chose

După

jugâe,

altă

No.

576,

377).

trebueşte

xandresco, Vl, p. 454; N.
dii juridice, III, p. 85).

155.

de

făcut o distinciiune; dacă discuţiunile au
purtat nu numai asupra existenţei datoriei, ci şi asupra stingerii alegată de
căire debitor, acesta nu poaie produce o
dovadă prin care să stabilească plata datoriei înainte de pronunţarea
hotărîrii;
dacă din contra discuţiunea a purtat numai asupra existenţei datoriei, fără să se
fi alegat de către debitor liberaţiunea sa,
acesta va putea să probeze că datoria fusese plătită înainte de pronunțarea ho-

tărîrii

condamnatoare.

(Demolombe,

XXX,

No. 558; Larombire, Obligations, Art. 1351,
No. 162; Bonnier, Irait6 des preuves, No.
875; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p.
402; Dalloz, Rep., Chose jugâe, No. 377;
Suppl., Chose jugee, No. 225).
,
151. După a ireia părere, debitorul nu
mai poate, după ce hotărîrea de condamnare a dobândii autoritate de lucru judecat, să dovedească că
datoria
fusese
plătită înainte de
pronunțare, deoarece
din hotărîrea condamnatoare rezultă că
în momentul pronunțării hotărîrii exista
o datorie care nu fusese stinsă. (Griolet,

Chose jugte, p. 172).
152. Astfel s'a decis

fost condamnat

să

fi

opus

că

acela

la plata unei

excepțiunea

care

creanţe,

plăţii,

nu

se

a

fără

va

mai putea apoi prevala de o chitanţă care
constată liberațiunea sa, pe cale de contestațiune la executarea hotărîrii dobândită, deoarece s'ar călca principiul autorității lucrului judecat atât în cazul când

acest mijloc nu ar fi fost propus

cu oca-

ziunea judecării acţiunii, cât şi în cazul
când fiind propus, a fost respins căci nu
se poate contrazice sentinţa care formal

sau implicit a decis că nu a existat liberațiunea

şi

contesiaţiunea

care

tinde

să

—

hotărîrea

$ 769, p. 402; Dalloz, Rp., Chose jusee,
No. 296; Suppl., Chose jugâe, No. 201; Ale-

XIII, No. 474; Dalloz,
părere,

a.obținut

cat pot fi invocate, atâi de partea care a
câştigat cât şi de partea care a pierdut,
reclamant sau pâriît. (Larombiere, Obligations, Art. 1551, No. 149; Griolet, Chose
jugâe, p. 176; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,

vitate de lucru judecat şi prin care se
constată existenţa unei datorii care a fost
contestată între părți, după o părere, nu
constitue un obstacol ca partea condamnată să probeze că datoriă fusese plătită
înainte de pronunţarea hotăriîrii, cum ar
fi prin producerea unei chitanţe descărcătoare emanând dela partea câştigătoare
şi aceasta fărăa se recurge la calea re-

vizuirii.

care

154. Efectele autorităţii de lucru jude-

81).

care

Partea

având autoritatea de lucru judecat, nu
poate să se deziste dela această hotărire
şi să introducă o nouă acțiune identică cu
cea
care a făcut
obiectul
contestafiei
prime, chiar dacă ea ar cuprinde un nou
capăt de cerere. (Demolombe, XXX, No.
383, Larombiăre, Obligations,
Art.
1551,
No. 148).

Alexandresco, VII, p, 511, 316, 317,
N. Georgean, Studii Juridice, LII, p.

149. Hotărirea

civil

repună în discuţiune între părţi, existenţa
sau neexistența raportului juridic care a
făcut obiectul unui litigiu între părţi, trebueşte respinsă prin un fine de neprimire
iras din autoritatea lucrului judecai. (N.
Georgean, Studii Juridice, III, p. 82, 85).

152;

p. 80).

148, În contra unei hotăriîri care a dobândit autoritate de lucru judecat, nu se
poate admite dovada contrară, nici chiar
prin jurământul decizoriu sau prin mărturisire, (Demolombe, XXX, No. 277, 278,
600; Mourlon, Il, No. 1635; Marcade, art.
1552, No. 5, art, 1358, No. îi; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 329 bis, [;
Dalloz, R&p., Chose jugâe, No. 294; Suppl.
Chose jugte, No. 194; Laurent, XLX, No.

625; XX, No. 246, 247; Huc,

Codul

PREZUMPȚIUNI

Autoritatea

Georgean,

de lucru

judecat

Stu-

are,

în principiu, efect declarativ față de drepturile contestate dintre părţi. (Larombiere,
Obligations, Art. 1551, No, 144; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769. text şi nota 1î4,
p. 400; Dalloz, Rep., Chose
jugâe, No.
505; Suppl., Chose jugee, No. 199).
156. Părţile au dreptul, în materie civilă şi comercială, să renunţe la beneiiciul invocării excepțiunii lucrului iudecat, fie în mod expres, fie în mod tacit,
In mod tacit părțile renunţă la invocarea
acestei excepţiuni, de exemplu când primesc o nouă judecată asupra unui obiect
desbătut între ele în mod definitiy prin

o hotărîre

judecătorească,

în aceeaşi cali-

tate şi pentru aceeaşi cauză, fără să opue
excepţiunea lucrului judecat. Instanţa de
„judecată nu are dreptul să invoace excepțiunea lucrului judecat din oficiu, şi
această excepţiune nu poate fi propusă
pentru prima oară înaintea instanţei de
recurs, deoarece ea constitue un mijloc
“atât de fapt cât şi de drepti, la care părțile
pot
renunţa.
(Merlin,
Repertoire,
Chose jugee, $ 20; Toullier, X; No. 74, 33;
Duranton, XIII, No. 528 bis; Demolombe,
XXX, No. 578, 579, 585; Larombiere, Obligations, Art. 1351, No. 150 urm.; Aubry et
Rau, VIII, $ 769, p. 405, 430; Griolet, Autorii€ de la chose jugâe, No. 168, 169, 177,
178; Laurent, XX,
No.
1535 urm.; Huc,

VIII,

No.

No.

555;

323,

353;

Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

Cassation,

Chose

jugee,

No.

435;

Chose jugte, No. 207, 208, 215; Pandectes
frangaises, Cassation civ., No. 111: Chose
jugee,

1,

p.

Studii

No.

454,

1502

Juridice,

„157,

“urm,,

1518;

III,

83,

455,

580,
p.

Excepţiunea

Alexandresco,

581;

N.

Georgean,

84).

autorităţii

lucrului

judecat poate fi propusă în orice stare a
cauzei, cuiar pentru
prima oară
în
instanţa de apel înainte de închiderea des:

baterilor.

338—

(Demolombe,

XXX,

No. 579; La.

Codul

civil

DESPRE

rombiere, Obligations,
Griolet, Chose jugce,

Rau, ed. 4-a, VIII,

dry

Art. 1554, No. 151;
p. 169; Aubry et

$ 769, p. 450; Dalloz,

Excepţiunea

autorităţii

de

că excepțiunea

lucrului

judecat

pune

în

discuțiune şi chestiuni de fapt, iar nu
numai de drept, care nu intră în competența Curţii de Casaţie să fie rezolvate.
(Demolombe, XXX, No. 370; Larombiăre,
Obligations, Art. 1351, No. 152; Griolet,
Chose jugte, p. 176, 177; Aubry et Ran,
ed. 4-a, VIU, $ 769, p. 430; Dalloz, Rep,
Chose jugâe, No. 552; Suppl., Chose fugtc,
No. 210; Laurent, XX, No. 138; Huc, VIII,
No. 535: Alexandresco, VII, p. 454, 581;
N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 85).

59. Dacă

însă excepţiunea

autorităţii

lucrului judecat a fost invocată înaintea
instanțelor de fond şi a fost respinsă pe
nedrept, hotărîrea va fi casată pentru vioJarea art. 1551 ce. civ, fr. (1201 e. civ.
rom.). (Demolombe, XXX, No. 580; Larombiere, Obligations, Art. 1351, No. 152; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 769, p. 403;
Dalloz, Râp., Suppl., Chose jugâe, No. 243:
Laurent, XX, No. 139; Alexandresco, VII,
p. SL: N. Georgean, Studii Juridice, II],
p. 86).

160. Deşi constatările şi aprecierile ce
se referă la excepțiunea lucrului judecat
aparțin judecătorilor de fond, însă, aceste aprecieri pot fi examinate de instan-

jele de

recurs

care

au

dreptul

să

cerce-

teze dacă elementele constitutive ale principiului autorităţii lucrului judecat, prevăzut de art. 1201 c. civil, au fost sau nu
bine constatate de instantele de fond, deoarece violarea acestor elemente constitue o chestiune de drept care cade sub
conirolul instanţei de recurs iar nu o simplă chestiune de fapt lăsată la aprecierea suverană a judecătorului de fond. (A.
lexandresco. VII, p. 526, nota 2, 58; N.
Georsean. Studii Juridice, III, p. 86).

161.

Sa decis însă că, chestiunea

de a

se şti dacă două acţiuni sunt identice, în
ceea ce priveșie persoanele,
cauza şi obiectul lor, este o chestiune de fapt de
atributul suveran al instantelor de fond,
întrucât prin această apreciere nu se co-"
mit erori grave de fapt. (N. Georgean, Stu-

dii Juridice, III, p. 86, 87).
162. Hotăririle pronunţate

în

contra

unei femei măritate, fără autorizaţia
tului, dobândesc autoritatea de lucru

soju-

decat şi pot fi atacate numai pe căile ordinare opoziţie, apel şi recurs, iar nu şi

pe cale principală

de

acţiune

în nulitate,

(Merlin, Repertoire, Appel, section 1, $ 5;
Nullite, $ 7, No. 4; Demolombe, IV, No.
554:

Dalloz,

Râp.,

Mariage,

No.

954;

Bau-

Hougues-Fourcade,

Il,

No.

2544;

pert, II, No. 461; Colin et Capitant, ed.
4-a, Î, p. 651; Nacu, I, 418, 419; Alexan-

dresco,

ed. 2-a, Î, p. 794, 795; Matei Can-

tacuzino,

p.

711;

Contra:

Delvincourt,

i

p. 79, nota 8; Duranion, Ii, No. 468).
163. Principiul autorităţii de lucru ju-

lucru,

judecat nu poate fi invocată pentru prima
oară înaintea Curţii de Casaţie, dacă nu
a fost invocată înaintea instanțelor de
fond, deoarece ea nu constitue o excepțiune de ordine publică, mâi cu seamă

et

Planiol, ed. 6-a, I, No. 995; Planiol et Ri-

Rep., Chose jugâe, No. 351; Suppl., Chose
jugâe, No. 209; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 84, 85). |

„158.

Art. 1201

PREZUMPŢIUNI

decat îşi găseşte aplicaţiunea nu numai
în materie civilă, ci şi în materie penală,
pentru aceleaşi imperioase considerațiuni
şi încă pentru consideraţiuni mai importante, deoarece regulele. de umanitate şi
de siguranță publică cer ca acel care a
fost odată judecat
pentru
un fapt şi a
fost condamnat, achitai sau
absolvii să
nu mai poată fi chemati să mai răspundă
pentru acelaşi fapt. (Faustin-Helie, II, No.

978 urm.;

Garraud,

Prâcis, No.

619 urm;;

Griolet, Chose juge, p. 228 urm; Alexandresco, VII, p. 581 urm., 598 urm.;
Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală română, ed. 2-a, V, p. 704

urm.:

Î. Jonescu-Doli,

Curs

de procedură

penală română, p. 561, 565 urm.; N. Georsean, Studii Juridice, Ii, p. 254).
164. Dispoziţiile art. 1201
din
codul
civil îşi găsesc aplicaţiune şi în materie
penală, aşa încât pentru ca să existe au-

toritate

de

lucru

judecat,

se

cere

ca

să

existe identitate de obiect de cauză şi
după unii şi de părţi. (Garraud, Prâcis, No.

625:
Alexandresco, VII,
Comp.: Faustin-Helie, Il,
Tanoviceanu,

ed.

2-a,

p. 604
No. 997

V,

p.

706

urm,
urm;

urm;

|.

Jonescu-Dolj, op. cit. p. 366).
165. Chiar în cazul când instanţa, care
a judecat faptul, instituită şi recunoscută

de lege,
ar fi fost
incompetentă
din
cauza
persoanei,
locului
sau
materiei
sau ar fi fost în mod nelegal sau neregulat
constituită sau când instanţa, la pronunțarea hotărtrii, ar fi călcat formalităţile

substanţiale
pedeapsă

iare,

sau

de

prevăzute

nulitate,

de

lege

hotărîrea

de

sub

achi-

de absolvire sau de condamnare pro-

nunţată, se bucură de autoritatea lucrului
judecat din moment ce ea a rămas definitivă şi nu mai poate fi atacată pe nicio

cale legală de reformare sau de anulare,
afară bine înţeles de cazul când, potrivit

dispozițiilor art. 407 din codul de procedură penală, ministerul public de pe lângă

Inalta Curte de Casaţie poate cere anularea hotăriîrii în interesul legii. (FaustinHelie,

621;

II,

No.

Griolet,

991;

Garraud,

Chose jugâe,

dresco, VII, p. 584 urm.,
Tanoviceanu, ed. 2-a, V,

733,

746).

166.

Contrar

materie

penală,

ca

în

părțile

|

Prâeis,

No.

p. 221; Alexan-

599, 650; Comp.:
p. 704, 705, 7%.

materie
nu

pot

civilă,

în

renunţa

la

beneficiul autorităţii de lucru judecat. deoarece în această materie, excepţiunea lucrului
poate

judecat este
de
ordine
îi ridicată din oficiu şi

invocată
şi

în orice stare a procesului,

înaintea

pertoire,

„

-— 339 —

publică,
poate fi

Curţii

de

Casaţie.

(Merlin,

chiar
Râ-

Chose jugâe, $ 20, No. 2; Larom-

Art.

1201

DESPRE

să pretindă despăgubiri civile atât înaintea
instanţelor penale cât şi înaintea instanțelor civile, unde ea sar adresa în urmă,
chiar în cazul când nu “ar fi luat parte

Traii6, II, No. 681; Griolet, Chose jug€e,
p. 519; Lacoste, Chose jugâe, No. 1047:

la judecarea acțiunii publice. (N. Georgean,

Alexandresco, VII, p. 455, nota 2, 630, 631;
Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p. 708, 735, 734:
Studii

Juridice,

Studii Juridice, II, p. 257).
172. După dispoziţiile ari. 10 al. 4 din
codul de procedură penală, prin absolvire,
se recunoaşte că faptul imputat are fiinţă
şi că între acest fapt şi inculpat există

cit. p. 366; N. Georgean,

Î, p. 255).

,

167. Excepţiunea autorităţii lucrului judecat în materie penală, poate fi invocată

un raport juridic, însă faptul comis de
către inculpat nu cade sub prevederile
niciunui text din. legea penală, iar după

şi pe cale de contestaţiune la executarea
hotărîrii de condamnare, în cazul când nu

_a fost propusă în timpul judecării acţiunii

penale până. la rămânerea definitivă a acestei hotărtri. (Tanoviceanu, ed. 2-a, V,.
p. 734, nota 35; N. Georgean, Studii Juridice, Il, p. 255, 256).
168. Rezoluţiunile de clasare a plângerilor, date de Parchet, nu au autoritate de
lucru judecat și părţile care le-au făcut
au dreptul să se adreseze fie prin acţiune

directă înaintea instanțelor penale, fie prin
cerere cu constituire de parte civilă, către
judecătorul de instrucţie, jevarece parchetul

poate

viceanu,

reveni

ed.

asupra

2-a,

V, p.

169. Hotăririle
deoarece

se opune

Supplement.

urm.;

Comp.:

5s6

urma.

Chose

jugâe,

Tanoviceanu,

ed.

VII,
2-a,

su-

No.

288

p.

468,

V,

p.

798

UrIm.).

170. Potrivit dispoziţiunilor art. 585 din
codul de procedură penală română, aplicabile tuturor instanțelor de judecată în
materie repiesivă, orice persoană achitată

prin

o hotărire

rămasă

definitivă,

nu va

mai putea fi apucată sau acuzată pentru
același fapt. Cu toate că acest articol vorbeşte numai de achitare, însă aceeaşi soluțiune se impune şi în caz de absolvire sau

chiar

de

condamnare

a

inculpatului

—

afară bine înţeles de cazurile de revizuire,
când această cale este admisă de lege. (Fau- stin-Hâlie, Traite de Linstruction crimielle, II, No. 1024 urm.; Garraud. Precis,

No. 624, 625; Alexandresco, VII, p. 584, 598
urm., 629 urm.; Comp.: Tanoviceanu,
2-a, V, p. 704 urm., 727, 753, 744; [.
neseu-Dolj, Curs de procedură penală
mână, p, 115, 362, 565 urm.).
|

„171. Potrivit

din

codul

dispoziţiilor

de procedură

art.

Studii

Juridice, [I, p. 257).

condamnare, se recunoaşie că fapiul impuiat are fiinţă şi că el cade sub prevederile legii penale şi că între faptul comis
şi inculpat există un raport juridic de imputabilitate, “iar după dispoziţiile art. 1î
al. 1 din acelaşi cod, în caz de condamnare,
partea civilă, dacă a pus concluziuni în instanţa penală, are dreptul să-şi formuleze
pretenţiunile civile şi Tribunalul penal este
obligat a statua asupra lor; în cazul când
partea civilă nu a luat parte la judecarea
acţiunii publice, ea are dreptul a-şi formula pretenţiunile sale pe calea unei acțiuni civile,
înaintea
instanțelor
civile.
(Faustin-Hâlie, Trait6 de Linstruction criminelle, II, No. 1102 urm.; Garraud Prâcis,

principiul

Alexandresco,

în caz de absolvire, cu cererea sa de despăgubiri înaintea instanţei civile. (N. Geor-

materie

veranităţii 'noastre teritoriale ca hotăriîrile
penale străine să-şi poată produce efectele
în afară de limitele ţării în care au fost
pronunţate.
(Faustin-Hâlie,
11, No. 104;
Griolet. Chose jugâe. p. 224 urm.; Dalloz,

Râp.,

constituit ca instanță pe-

173. Potrivit dispoziţiunilor art. 10 al.
ultim din codul de procedură penală, prin

penală de insianjele unei ţări străine, nu
au autoritate de lucru
judecat în ţara

noastră,

tul şi Tribunalul

al. i din acelaşi cod,
partea civilă are drep-

nală esie competent şi dator să se pronunțe
asupra pretenţiunilor civile formulate de
către partea civilă în cazul când a pus
concluziuni în această instanţă; în cazul
când partea civilă nu a luat parte la judecarea acţiunii publice, ea se poate adresa,
sean,

709).

în

dispoziţiile art. 11
în caz de absolvire,

(Lano-

clasării.

pronunţate

civil

văzut de lege, partea civilă nu are dreptul

biere; V, Ari. 1551, No. 164; Bonnier, Traite
des preuves, No. 892; Faustin-Helie, II,
No. 986; Garraud, Prâeis, No. 625; Dalloz.
Rep., Chose. jugâe, No. 520; Le Sellyer,

I. Ionescu-Dolj, op.

Codul

PREZUMPȚIUNI

ed.
loro-

10 al.

3

No. 629; Merlin, Râpertoire, Chose jugee.
$ 15; Demolombe, XXX, No. 408 urm.;
Marcad€, Art. 1351, No. 15, 16; Griolet, Chose
jugâe, p. 356 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 769 bis, pag. 405 urm.; Huc, VIII,

No. 537 urm.; D. Alexandresco, VII, p. 645
urm.; Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p. 761 urm:;

|. Ionescu-Dolj, op. cit. p. 567 urm; N.
Georgean, Studii Juridice, II, p. 257, 258).

174. Curțile cu juraţi însă, potrivit dis-

poziţiilor art. 589 din codul de procedură
penală, în cazurile de condamnare, achitare sau absolvire, suni obligate a statua
asupra daunelor-interese pretinse de partea
civilă sau de către acuzat în contra recla-

mantului,
vează

deoarece juraţii, cari nu-şi moti-

verdictul,

în

caz

de

achitare,

au

juraţilor,

nu

achi-

putut ridica faptului numai caracterul delictuos, rămânând caracterul dăunător şi

faptu petrecut şi inculpat nu există niciun
raport juridic peniru a fi făcut răspunzător de comiterea lui; iar potrivit dispozițiunilor ari. 11 al. 2 din acelaşi cod, în
caz de achitare, în adevăratul înţeles pre-

exclude întotdeauna şi în mod necesar
existenţa faptului inculpatului şi partieiparea acuzatului la comiterea lui. (Fau-

penală,

prin

tare, se recunoaște sau că faptul imputat
inculpatului nu are ființă, sau că între

în afară

de aceasta, verdictul

stin-Helie,

VIII,

Prâcis,

630; Demolombe,

-— 340 —

No.

No.

5830,

5831;

XXX,

Garraud,

No.

426

Codul

civil

DESPRE

urm.; Griolet, Chose jugee, p. 361; Huc,
VIII, No. 559; Alexandresco, VII, p. 655
text şi nota

4: Tanoviceanu,

762 urm., cu numeroase

ed.

2-a, V, p.

trimiteri jurispru-

denţiale; Î. lonescu-Dolj. op. cit. p. 374
575; D. Cuculi, Procedura criminală dinaintea juraților, p. 191; N. Georgean, Studii
Juridice, II, p. 258, 259).

tătoare

penală

închide

arată

că

hotărîrea

180.

fost

iar nu

părţii civile orice cale de

şi în cazul

când

despăgu-

181.

fapt

Tanoviceanu,

im-

propriu şi cuprinde în realitate o „absolvire“ cu toate consecinţele ce decurg din
textele de procedură penală. (Tanoviceanu,
op.

V,

cit. p.

p.

764 urm.;

575,

I. lonescu-Dolj.

576).

sunt obligate să se pronunţe şi asupra
despăgubirilor cerute de reclamant, ci potrivit dispoziţiilor art. 8 şi 1î din codul
pronunţe

penală,

asupra

au

lor sau

facultatea să se

să

rezerve

părţii

civile dreptul a se adresa pentru obţinerea
lor pe calea unei acţiuni înaintea Lribunalelor civile, deoarece numai Curțile cu
juraţi sunt obligate ca în caz de absolvire
să hotărască şi asupra daunelor-interese
cerute de partea civilă. (Aubry et Rau, VIII,
$ 769 bis,. pag.
409;
Alexandresco, VII,
pag. 566, 657; Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p.

762;

575).

Comp.:

I.

Ionescu-Dolj,

op.

cit.

p.

178. S'a decis însă că tainicele luări
prevăzuie de art. 507 din codul penal și
care nu sunt pedepsite, trebuesc absolvite,
şi dacă părţile civile şi-au formulat pretențiunile de daune-interese înainte acestor
instanţe, ele sunt obligate să se pronunţe
asupra lor. '(N.

Georgean,

II. p. 261).
179. In cazul când

judecat

şi

achitat

pe

un

art. 62 din codul penal,

Studii

Juridice,

copil minor este
baza

dispoziţiilor

constatându-se

nu

poate

Insiauţele

penal

achită

copil minor a

achitat

de

faptul

fi

făcut

şi

răspunzător

Georgean,

penale

când

condamnă

pe

Studii

judecă

inculpat,

un

au

baza

sau

că

absolvă

pe

inculpat,

este pre-

supus că a examinat faptul în toată complexitatea lui şi cu toate calificările posi-

bile,

aşa

încât

potrivit

dispoziţiunilor art.

585 din codul de procedură penală, acelaşi
fapt judecat în aceste condițiuni, nu mai
poate fi judecat a doua oară, chiar sub

o nouă calificare, deoarece se opune principiul autorităţii lucrului judecat. (D. Alexandresco, VII,
p. 584 urm., 608 urm;
Garraud, Prâcis,
No. 625; Griolet, Chose
jugte, p. 266 urm.; Faustin-Hâlie, II, No.
1010 urm.;- Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p. 729
urim.; Î. Ionescu-Dolj, op. cit.
p. 115, 114,

ea

N.

Georgean,

Studii

Țuriăiee,

II, p,

262).

182, Când cu ocaziunea judecării unei

acţiuni

177. Sa decis că instanţele corecționale
când absolvă un inculpai pentru faptul
pentru care a fost trimis în judecată, nu

de procedură

de

urmăririi, calificarea care rezultă din dispoziţiile legii penale, iar în cazul când

Juridice, II, p. 259, 260).
176. Deşi instanţa de fond a întrebuinjat cuvântul de „achitare“ într'o hotărîre
ce a pronunțai-o, instanța de recurs are
dreptul să cerceteze şi să stabilească sensul
juridic al termenului întrebuințat de către
instanța
de fond,
după
constatările de
fapt făcute în mod suveran de această
instanță şi să constate că termenul de

ed. 2-a,

şi a fost

dreptul a da faptului care formează

ed. 2-a, V, p. 764 urm.; |. lonescu-Dolj,
op cit. p. 369, 370; Garcon, Consuliaţiune,
Dreptul 4i şi 42/1922; N. Georgean, Studii

a fost întrebuințat în mod

pretenţiunile

S'a decis că dacă un

judecat

copilului

VIII, $ 769 bis; Huc, VIII, No. 340; Alexan-

„achitare“

pricepere,

de daunele cauzate. (N.
Jusvidice, II, p. 261, 262).

birile civile ce se cer înaintea instanţelor
civile, ar decurge dintr'un fapt civil generator de daune, caz în care nu se discută
din nou existenţa delictulni. (Aubry et Rau,
dresco, VII, p. 651, 655 urm.;

fără

imputat pe baza dispoziţiunilor art. 62 din
codul penal, constatându-se că a lucrat
fără pricepere, în acest caz neexistând infracțiune la legea penală, nici părintele

achi-

judecată înaintea 'Tribunalelor civile pentru a cere reparațiunea daunelor cauzate,
totuşi aceasta se întâmplă numai în cazul
când baza acţiunii civile ar fi tot delictul

penal,

a lucrat

despăgubire ale părţii civile, nu mai pot
fi valorificate în instanța penală, deoarece
ele nu mai decurg dintr'o infracţinne la
legea penală, ci trebuese să fie valorificate
în instanţa civilă. (N. Georgean, Studii Ju-

ridice, II, p. 261).

175. Deşi art. 11.al. ultim din codul de

procedură

Art. 1201

PREZUMPȚIUNI

dreptul

penale

de

de

şi inculpatul este
că lucrul distrus

hotărîrea

distrugere,

proprietate

se

a lucrului

discută

distrus

achitat pentru motivul:
ar fi proprietatea sa,

achitătoare

nu

poate

constitui

autoritate de lucru judecat înir'o acţiune
civilă, care ar fi introdusă ulterior înaintea
unei instanțe civile, în care Sar discuta

proprietatea bunului ce a format motivul
acţiunii de distrugere înaintea Tribunalului corecţional, deoarece discuţiunea asupra

dreptului de proprietate în fața instanţelor
corecţionale

prealabilă,

şi care

constitue

se face în mod

o

sumar

chestiune

şi inci-

dental şi autoritatea lucrului judecat în
penal asupra acţiunii civile, nu poate fi
întinsă dincolo de ceeace în mod necesar
sa decis. cu ocaziunea judecării acţiunii
publice şi care este existenţa faptului material, calificarea sa legală sau culpabilitatea agentului, aşa încât soluţiunea chestiunilor judecate în mod accesor sau încidental în penal, nu are autoritate de

lucru judecat în acţiunea civilă. (N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 262, 265).
183. O persoană judecată de Curtea cu
juraţi şi achitată pentru

crima

de tâlhărie,

poate în urmă să fie judecată pentru faptul
de
tăinuirea ' obiectelor
provenite
din
acea
tâlhărie,
deoarece
şi
tăinuirea
sunt
infracțiuni

— 34] —

tâlhăria
distincte

.

Art.

1201

DESPRE

una de alta atât în ceea ce priveşte momentul
săvârşirii lor cât şi în ceea ce
priveşie mijloacele şi ţinta infractorului.
(Alexandresco, VII, p. 607, 621; Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p. 745).
184. Un inculpat achitat pentru faptul

de furt, poate în urmă să fie urmărit

pen-

tru tăinuirea obiectelor provenite din furt,
deoarece tăinuirea este un delict distinct
de furt şi se
produce după săvârşirea acestui delict.
(Dalloz,
Rep.,
Chose jugte,
No. 487; Gacon, Consultaţiune, Drepiul si
şi 42 din 1922; Alexandresco, VII, p. 621).

185. O persoană achitată pentru
crută frauduloasă poate fi urmărită

banapoi

pentru faptul de bancrută simplă sau învers, deoarece fapiele cari motivează urmărirea acestor două feluri de delicte sunt
distincte unele de altele. (Faustin-Hâlie, II,
No. 1005; Dalloz, Rep. Chose jugâe, No.
1404; Alexandresco,
VII, p. 615 urm.; Contra: Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p. 727 urm.
745, 746).
186. Un: inculpat achitat pentru faptul

de

furi simplu,

peniru acelaşi
dată calificat,
fost comis prin
dare, deoarece

coperite

mai

nu mai poate

urmă,

dată

de

achitare

autoritate

în înstanţa

civilă.

sau

de

lucru

(Glasson,

804, 805; N. Georgean,

Studii

Î.,

Juridice, ÎL

p. 255).
188. Asupra autorităţii lucrului judecat,
rezultată din deciziile şi ordonanţele de

urmărire

şi

neurmărire,

a

se

consulta:

Garraud, Prâcis, No. 625 urm, 755 urm;
Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură

penală, ed. 2-a, complectată de d-ni Vintilă
Dongoroz.

Dr.

Corneliu

Chiseliţă, Dr.

Şte-

fan Laday şi Eugen Decuseară, vol, V, p.
709 urm.; D. Alexandresco, VII, p. 588
urm.; Î. Lonescu-Dolj, Curs de procedură
penală
urm.).

română,

189. Dacă

p. 115

hotărtrile

urm.,

365 urm.,

pronunţate

571

de in-

stanţele penale au influență asupra judecării aceluiaşi fapt înaintea instanţelor ci-

vile, nu ioi astfel se întâmplă

pronunțate în
autoritate de

cu hotărîrile

materie civilă, cari nu
lucru judecat înaintea

au
in-

stanțelor penale, nefiind identitate de obiect, de cauză şi de părţi, deoarece în primul

rând,

înaintea

instanţelor

civile,

pro-

curorul — care este partea principală în
afacerile de natură penală — nu a luat
parte şi nu-i poi fi opozabile hotărîrile
pronunțate de aceste instanţe, şi în al doilea rând, în instanţele civile acţiunea este
condusă de către părțile
litizante
după
cum le povăţueşte interesul lor, ele putând

—

penale

persoană

unui

lucru

vor putea

pentru

loc

civile nu

însă

mobil,

condamna

furtul

acestui

in-

pe a-

lu-

după

ceastă

instanţa

leagă

insianja

penală;

sustracțiunea

lucrului

a

pronunţarea

constatare

penală,

deoarece

avut

civile,

civile

prin

a-

leagă

hotărîrea

civilă s'a declarat ca proprietar al lucrului
pe această persoană faţă cu partea care
a reclamat în instanţa
penală. (Griolet,
638, 639;
urm.).

191. A

p.

hotăririi

a. instanţei

Chose jugte, p. 327;

şi

2-a,

proprietarul

dacă

fapte

judecat

iărîrile pronunţate în materie civilă nu au
nicio autoritate. înaintea instanţelor penale,
există două excepţiuni: prima excepţiune
este aceea când în instanța civilă s'a pronunţat o hotărîre care constitue între părţi
un raport nou de drepturi; așa dacă în
instanţa civilă s'a declarat o persoană că

instanţei

condamnare,
ed.

Alexandresco,

I. lonescu-Dolj, op. cit. p. 377; N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 265, 266).
190. La regula expusă mai sus că ho-

ceastă

187. In cazul când cercetarea înscrisului falsificat s'a făcut pe cale penală, hotărîrea

No. 406;

VII, p. 617, nota, în fine, 654 urm.: FaustinFlâlie, II, No. 1043; Garraud, Prâcis, No.
626; Tanoviceanu, ed. 2-a, V, p. 747 urm;

cru săvârşit înainte de pronunţarea hotărîrii civile. deoarece această constatare a

agravante şi accesorii ale faptului de furi
deja judecat, iar nu fapte noui. (FaustipHelie, i[, No. 1005; Alexandresco, VII, p.
618, 619). .
-

constitue

(Demolombe, SAX,

este

fi urmărit

constitue

civil

transige asupra
drepturilor lor, ceea ce
nu poate avea loc — decât cu oarecari excepţiuni — în. materie penală, unde este
în joc ordinea
publică şi interesul social.

stanţele

fapt de furt însă de astă
sub motivul că furtul ar fi
efracjiune sau prin escalaaceste fapte particulare des-

în

Codul

PREZUMPȚIUNI

Alexandresco, VII, p.

Tanoviceanu,

doua

ed.

2-a,

excepţiune

V,

la

p. 749

principiul

după care lucrul judecat în civil, nu are
nicio influenţă asupra hotărîrii care urmează să se pronunţe în penal, este aceea
privitoare la chestiunile prejudiciale. Chestiunile prejudiciale sunt acele chestiuni de

drept

civil care trebuese

rezolvate

de tri-

bunalele civile, înainte de a se judeca afacerea penală, a cărei judecare în instanţa
penală este influenţată de soluţiunea ce se
va da chestiunii de drept civil în instanţele

civile. În asemenea

nală se va suspenda

împrejurare, cauza pepână

ce se va

rezolva

chestiunea prejudicială pe cale civilă. Chestiunile prejudiciale sunt
Chestiuni prejudiciale de

de două feluri:
acţiune şi che-

stiuni prejudiciale de judecată.
român

există

numai

două

In dreptul

chestiuni

pre-

judiciale şi anume: 1) Chestiunea prejudicială de acţiune, prevăzută de art. 299
și 300 c. civil român şi 275 c. penal român,
adică a'suprimării de stare civilă în materie
de
de

filiațiune şi 2) Chestiunea prejudicială
judecată prevăzută de art. 84 din Co-

dul silvice care prevede că
de judecată deliquentul sau
ar pretinde. vreun drept
coproprietate sau orice alt

dacă în instanţa
contravenientul
de proprietate,
drept real asu-

pra pădurii în care a fost comis delictul
sau contravențiunea, judecata va putea fixa

un termen scurt înăuntrul căruia aceștia
trebuesc să intente
acţiunea
civilă tin.
zând la stabilirea drepturilor lor. (Alexan-

dresco, VII, p. 658 urm.:

ceanu,

34 24 —

ed. 2-a, IV,

p. 265

Comp.:

'Tanori-

urm., 278

urm,

Codul

civil

DESPRE

Art, 1201

PREZUMPȚIUNI

Beudant,

_295 urm.; LI. Ionescu-Dolj, Curs de procedură penală română, p. 67 urm. N.
Georgean, Studii Juridice, II, p. 267).
192. Potrivii principiilor expuse
mai
sus, dispoziţiile art. 300 e. civ. român (327
ec. civ. fîr.), constituesc o derogare dela re„gula că „le criminel tient le civil en tat“
și constituesc în acelaşi timp şi o excepjiune dela regula, că judecătorul acţiunii
principale este şi judecătorul excepţiunii,
şi dispune că chestiunea de stai trebueşte
mai întâi judecată de iribunalele civile.
(Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No.
364; Suppl., Paiernii€ et filiation, No. 162;
Planiol, ed. 6-a, I. No. 1406; Colin et Capitant ed. 4-a, I, p, 325, 524; Planiol et
Ripert, II, No. 756; Nacu Î, p 525; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 275; VII, p. 640 urm.;
Plastara, Curs de drept civil român, I, p.
394, 395; Tanoviceanu, ed. 2-a, IV, p. 267
urm.; N. Georgean, Studii Juridice, IT, p.

II, No.

629;

Dalloz,

Râp., Pater-

nit€ et filiation, No. 373, 374; Huc, [Il, No.
56; Baudry et Cheneaux, III, No. 5%;
Colin et Capitani, ed. 4-a, I, p. 525; Nacu,

Î, p..524, 525; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI,
p. 279, 280; Nacu, 1, p. 523, 524; Tanoviceanu, ed. 2-a, IV, p. 279, 289, 291, 294;

Alexandru - Şendrea.
girilă,

No.

172;

Curs

de

Contra:

procedură

Blanche,

V,

No.

187).

198.

Când

hotărîrea

ce

trebueşte

pro-

nunțaiă în judecarea unei acţiuni penale,
nu prejudecă
- chestiunea de stare. civilă,
deşi delictul ar putea influenţa asupra ei,
dispoziţiunile art. 300 ce. civ. rom. (527 ce.
civ. fr), nu-şi găsesc aplicațiunea. (Demolombe, V, No. 275; Dalloz,
Râp., Paternite

et filiation, No.

570;

Suppl.,

Paternit€

et

A

filiation, No. 164; Quetions prjudicielles,
No. 27: Garraud, Prâcis, No. 459; Comp.:
Nacu, |, p. 524).
.
268). 199. Dispoziţiunile art. 300 ce. civ. rom.
193. Regula pusă în art. 300 e. civ.
(527 c. civ. fr.), nu-şi găsesc aplicaţiunea
rom. (327 c. civ. îr.), îşi găseşte aplicaţiuîn atentatele contra
persoanei
copilului
nea la toate crimele şi delictele prin cari
cum a fi: răpirea, ascunderea unui copil
s'a luat adevărata stare civilă a unui copil
furat, etc. (Demolombe, V, No. 275 urm;;
sau i s'a dat o alia care nu era a sa. (AuMass6 ei Verg& sur Zachariae, |, p. 29%,
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544 bis, nota
nota 54; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544,
24, p. 25; Dalloz, Rep, Paternite et filiabis, nota 24, p. 23; Dalloz, Râp., Suppl.
ternite et filiation,
tion, No. 565; Suppl.,
Questions prejudicielles, No. 27; Garraud, No. 165; Laureni, ILI, No. 476; Planiol et - Prâcis, No. 439; Le Sellyer, Traitâ, II, No.
Ripert, II, No. 757; Colin et Capitant, ed.
657 urm.; Laurent, III, No. 477; Huc, III,
4-a, I, p. 323: Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p.
No. 55; Baudry et Châneaux,
III, No.
274 nota 5; N, Georgean, Studii Juridice,
596; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 277, 278:
II, p. 268; Comp.: Tanoviceanu, ed. 2-a,
Comp.: Planiol ei Ripert, II, No. 737;
IV, p. 271).
Năcu, I, p. 524; Tanoviceanu,
ed. 2-a, IV,
194, Dispoziţiunile art. 300 e. civ. rom. - p. 279, nota 29; N. Georgean, Studii Juri(327. ce. civ. Îr.), îşi găsesc aplicaţiunea
dice, ÎI, p. 269, 270).
.
chiar după încetarea din vieaţă a copilului,
200.
Nu
trebueşte
să
se
confunde
checăruia i sa luat adevărata stare civilă
stiunile prejudiciale cu chestiunile prealasau i S'a dai o alta care nu era a sa, cât
bile de judecată care trebuesc soluționate
timp poate fi încă intentată acţiunea în
de instanța penală înainte de a pronunța
reclamaţie de stat. (Dalloz, Râp., Paternite
hotărîrea. Chestiunile prealabile de jude„ et filiation, No. 372,
cată sunt cele relative la starea civilă e
195. Dispoziţiile art, 500 ce. civ. rom.
persoanelor, la proprietate şi la contracte,
(527 e. ce. civ. îr.), îşi găsesc aplicaţiunea
precum şi cele privitoare la naţionalitate

atât la filiaţiunea legitimă cât
„țiunea naturală. (Demolombe,

şi la filiaV, No. 530

urm.; Demante et Colmet de Santerre, [I,
No. 70 bis, IV; Laurent, V, No. 25; Baudry
et Cheneaux, III, No. ZO1; Planiol, ed. 6-a,
I, No
1507; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p.
280; Tanoviceanu, ed. 2-a, IV, p. 277; K

CGeoracan, Studii

Juridice, II, p. 268, 269).

196. Dacă dispoziţiile art. 300 ce. civ.
rom., se aplică chestiunilor de stat privi-

toare

la filiațiunea

legitimă

şi naturală,

însă ele nu-şi găsesc aplicaţiunea la chestiunile de stat privitoare la adopţiune.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 280; 'Tano-

viceanu, ed. 2-a, IV, p. 277, 278; N. Georgean,

Studii

Juridice,

II,

p.

269).

197. Dispoziţiunile art. 500 c. civ. rom.

(527

ce.

civ.

fr;),

îşi

găsesc

aplicaţiunea

numai la chestiunile de stare civilă în materie de filiaţiune iar nu şi la alte materii
cum ar fi aceea privitoare la căsătorie,
etc. (Demolombe, V, No. 276 bis; Demante
et Colmet

de

Santerre,

II,

No.

53 bis, VI;

în materie de trădare, expulzare, exirădare.

etc. In alte procese penale în care nu eşie
în discuţiune o chestiune privitoare la suprimarea unei stări civile în materie de
filiaţiune, tribunalele penale au dreptul să
staiueze asupra chestiunilor
de filiaţiune

cari se prezintă în mod

incidental cu oca-

zia judecării unei crime sau delict. (Demolombe, V, No. 276 ter; Dalloz, Rep., Pa-

ternit€

et filiation,

No.

575,

576;

Suppl.,

Questions prejudicielles, No. 35; Le Sellyer,
Trait6, II,
No. 663; IV, No. 1511; Garraud,
Prâcis, No. 439; Bonnier, Trait€ des preuves, No. 200; Baudry et Châneauzx. III,
No. 599; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1405; Co-

lin

et

Capitant,

ed.

4-a,

ÎI, p.

525,

32%;

Nacu, Î, p. 524,
525;
Alexandresco, ed2-a, ]l, p. 278, 279; Alexandru
Şendrea,
Curs de procedură civilă, No. 174, 19;

Comp.:

Planiol et Ripert, IL, No. 757; Ta-

noviceanu, ed. 2-a, IV, p. 266, 267, 291 urm.:
[. Ionescu-Dolj, op. cil, p. 68, 74 urm:

— 848—

DESPRE

Art. 1201
D. Cuculi, Procedura
juraţilor, p. 22 urm.).

țiunea

are

efect

judecată

dinaintea
.

îusă, rezolvarea chede către tribunalele

201. In acest caz
stiunii de filiațiune
penale,

criminală

numai

cu

de către

privire

la ac-

ele, deoarece ele

nu pot hotări în mod definitiv. şi general
chestiunile de filiaţiune. (Demolombe, YV,

No.

276 ter.; Dalloz,

liation,

No.

575,

preuves, No. 200;
No. 1511; Baudry
599;

Planiol,

Capitani,

ed.

Râp., Paterniie et fi-

376;

Bonnier,

Le
et

6-a,

Trait6

des

Sellyer, Traită, IV.
Cheneaux, ÎlI, No

I, No.

1405;

Colin

et

1. No. 929; Le Sellver, Trait€. II, No. 65;

Huc, II, No. 53; Planiol, ed. 6-a, [, No.
1406; Colin et Capiiant, ed. 4-a, I, p. 325;
Planiol et. Ripert, II, No. 736, 757; Alexandresco, ed. 2-a, IÎ, p. 275, 276; Tanovi-

ceanu, ed. 2-a, IV, p. 267, 271 urm.,
I. lonescu-Dolj, op. cit. p. 69).

29;

Demolombe,

V, No.

270;

Mass

et Verge

sur Zachariae, |, p. 291, 292, notele 23 urm.;
Demante et Colmei de Santerre, V, No.
53 bis, |; Mourlon, ed. 7-a, IL, No. 95.
'928, 929; Aubry et Bau, ed. 4-a, VI, $ 544

25, p. 25; Dalloz. Râp., Paternii€

filiation, No. 568; Suppl.,
No.

857

urm.;

Huc,

III,

No.

Blanche,

V,

No.

260;. Garraud, Precis, No. 439; Laurent, III.
No.

475;

Cheneaux,

ar

fi

murit

fără

Laurent,

civilă

moştenitori

renunţat la acţiunea
are dreptul a pune

publică

pentru

sa,
în

ar

fi

delictul

sau

civilă.

(Demolombe,

III, No.
ed. 2-a,

V,

ar

fi

ministerul public
mișcare acțiunea

de

suprimare

stare civilă, înainte de a se judeca

No.

de

acţiunea

276;

477; Nacu, [, p. 525;
II, p. 277).

Laurent,

Alexandresco,

III,

No.

595;

55,

54;

Baudry

Planiol,

ed.

ei

6-a.

1, No. 1406; Planiol et Ripert, LI, No. 756.
757; Colin et Capitani, ed. 4-a, ], p. 323:
Alexandresco, ed. 2-a, Îl, p. 275 urm.; Tanoviceanu, ed. 2-a, ÎV. p. 275 urm.; Alexan-

dru Şendrea, Curs de

INDEX ALFABETIC
(da jurisprudenţă)
Achiasare

procedură civilă, No.

167 urm.; Î. Ionescu-Dolj, op. cit. p. 70).
204. După altă părere, în cazul când
partea civilă se abţine dela introducerea
unei acţiuni înaintea tribunalelor civile,
minisierul public poate să urmărească înaintea tribunalelor represive, acţiunea pu-

Imobil 2, 27,
Inamic 27.
Incompetenţă 21.
Intervenţie 4.
Ipotecă 30.
,
Legitimă apărare 32, 3%.
Locaţiune 2, 22,
Mijloace de apărare 7, 10.
Ordine publică 9.
Partaj 7, 35.
A
Penală materie 10, 1î, 14,

H.

Achitare 8, 14, 23—25, 3, .
36.

Acţiune disciplinară 8.
Acţiune posesorie
16, 28,
Adjudecare 7.
Apel 35, 45, 47.
,
Autoritate de lucru judecat 4 urm.
Ă
Comisie de reparaţii 12,

Comisiuni fiscale 47.

Conflict

între

chiriaşi

23, 24, 32, 36,

2,

Pensiune 44.
Perimare 4.
Poprire 46.

Conosament 43,
Contestaţie 10, 11, 13, 16,

17, 30, 46,

Creditori 26, 30,

Preţ 30.

32, 36,
Curte de casaţie 2, 29, 41.

Războiu 15,

Curte

Probă

cu juraţi 14, 23, 25,
2, 14, 23-—25,

32, , 36 36.

Sechestru judiciar
38,

Dotă 49,
Dovadă

7,

17.

Drepturi personale 2.

30, 49, 4.

de

părţi

1,

19,420,

Societate 26.
Stat 12.
Statutul funcţionarilor pu-

Drepturi reale 2
Eroare 34.
Executare 10, 11, 16, 17,
, 46.
Expropriere 6, 9, 18, 31.
Garanţie 1, 39.
i
Hotărire 1 urm.
Identitate de cauză 5, 7,
10, 16, 19, 33, 37, 45.
Identitate de obiect 5, 7,
10, 16, 19, 28, 45,

Jdentitate

7, 7.

Recurs 2, 29, 4, 47.
Renunţare 30, 31,
Rezoluţiune 30.
Sechestru asigurător

Despăgubiri de războiu 15,

Paternite et filia.

tion, No. 164; Questions prâjudicielles, No:
30; Le Sellyer, Trait€, II, No. 651; Faustin[I,

30;

stinsă, cum ar fi în cazul când copilul,
a cărui stare civilă ar fi fost suprimată,

Despăgubiri

203. După
părerea
dominantă,
chiar
dacă. partea civilă nu introduce acţiunea
înaintea instanțelor civile, ministerul public nu are dreptul a urmări înaintea instanţelor penale acţiunea publică în contra
unei persoane culpabilă de un delict pentru suprimare de stare civilă. (Toullier,
II, No. 902, 903; Duranton, III, No. 16;

Hâlie,

Questions pr&judicielles, No.
il, No. 475).
205. Când însă acţiunea

civil

ed. 4-a, |, p. 326; Alexandresco,

ed. 2-a, ÎI, p. 279; |. lonescu-Dolj, op. cit.
p. 375).
202. Potrivit dispoziţiilor art. 300 ce. civ.
rom. (527 c. civ. îr.), chestiunea prevăzută
de acest articol este prejudiciabilă chiar
de acţiune, iar nu numai de judecată;
cât timp chestiunea de filiaţiune nu a fost
soluţionată de către instanţa civilă, acţiunea publică nu poate fi pusă în mişcare.
(Demolombe, Y, No. 270; Mourion, ed. 7-a,

bis, nota

Codul

PREZUMPȚIUNI

blici 8

Supuşi inamici
Taxe 3.
Testament 19.
Transcriere 40.

27.

Urmărire

10, 11, 16,

-

Trimitere în posesie 19.4
silită

17, 30, 46.

5, 16,

Vânzare

27, 30, 39, 40.

Jurisprudenţă,
(Continuarea dela 1924 până la 1927)
1. Nu
decat,

constitue
jurnalul

autoritate

prin

care

de lucru
se

ju-

respinge

o

cerere de sechestru asigurător, pentru nesatisfacerea condiţiunilor legale, faţă de
o nouă cerere de sechestru, înire aceleaşi
părţi şi în vederea aceluiaşi proces principal, când petiţionarul îşi întemeiază ce-

rerea

sa

de

sechestru

ce ar constitui

cum
care

pe

fundamentul

noui

elemente

dreptului

său,

ar fi de pildă aducerea unei garanții
la prima cerere nu
fusese oferită.

(Cas,

IL,

Rom.

1925,

1127
1,

din

2

Iunie

1924,

Pand.

188).

2. Hotăririle judecătoreşti au puterea de

blică în contra unui delict pentru suprimarea stării civile a unui copil. (Merlin,

lucru

Questions
Marcade,
Paternită

este: dacă dispoziţia art. 63 legea Curţii de
casaţie, operând, desfiinţează toate actele

de droit, Questions d'âiat, $ 3;
Art. 527, No. 2; Dalloz. R6p.
et filiation.
No.
568;
Suppl..

judecat numai

înire părțile

litigante,

deci chestiunea ce urmează a fi soluţionată

de executare

44 —

făcute

pe- baza

deciziunii

*

Codul

civil

DESPRE

Curţii sau dacă prin
această desființare,
nu câd şi drepturile ce eventual terţii le-ar
avea constituite asupra bunului din litigiu
în urma executării, dar anterior casării,
In ce priveşte drepturile reale ce sar

constitui

de un terţ asupra

imobilului

în

litigiu nu mai încape nicio îndoială că art.
63 operează în totul, în sensul că ele ur-

mează

să fie desfiinţate,

întrucât pricina

fiind pusă din nou în discuţiunea părților,
cu privire la acel bun, nu se poate spune
că părţile aveau un drept consolidat pentru a dispune de bunul întreg spre a putea
consimţi un drept real în fvoarea unui
terțiu

u toi aşa stau

lucrurile

cu privire

la

drepturile personale constând în obligaţiuni

de a face şi care leagă părţile contractante
numai în ceea ce priveşte persoana lor.
Dreptul de folosinţă a chiriașului asupra
imobilului ce-l deţine cu chirie fiind un
drept personal de creanţă în contra proprietarului care și-a luat obligaţiunea de

a iace ca locatarul să se folosească de lucrul închiriat, urmează că un atare drept pr
nu poate fi exercitat decât numai contra locatarului contractani, care în schimbul
chiriei ce primeşte este dator să procure
folosinţa continuă a bunului închiriat, astfel că în caz de neexecutare a obligaţiunii
sale din pârtea locatorului sau în caz când
se găseşte în imposibilitate de fapt de a

execuia obligaţia sa, de a face să se folo-

sească chiriaşul de imobil, obligaţia sa se
transformă în daune-interese.
Prin urmare, în speță. prin desființarea
executării făcută de intimat pe baza jurnalului C. A. Iaşi, dat în urma casării de
către Inalta Curte de casaţie a deciziunii

Curţii de Apel în virtutea căreia se făcuse
execuiarea prin evacuarea intimatului, şi
prin care jurnal se ordonase reintegrarea în
toate drepturile de chiriaş al intimatului a
imobilului lui Anton Ştefănescu (azi soția
şi Lazăr Hersohn), care ca locator este
obligat să-i procure folosinţa imobilului —
sub ameninţarea de a plăti daune-interese.

Ori contestatorul fiind un terţiu, care deţine
şi el imobilul cu chirie, fiind deja în posesiunea

lui,

nu

poate

îi

obligat

să

delase

imobilul închiriat, fiindcă jurnalul Curţii
nu-i poate fi opozabil, dânsul nefiind parke

litigantă

în

proces,

el

neputând

fi

aiins decât printr'o acţiune directă şi personală

ce

rificându-şi

i-ar

inteniat-o

prioritatea

intimatul,

titlului

său

valo-

de

chiriaş. (Irib. Bacău, II, 164 din 31 Iulie
1924, Jur. Generală, 1925, No. 1553).
3, Sentința prin care un cotribuabii sa
judecat cu fiscul pentru neplata taxelor

legale la şcoala sa de dans, nu constitue
lucru judecat într'un apel făcut în contra

unui
trucă

proces-verbal de contravenţie, pennu are autorizarea Ministerului de

Finanţe, de a funcţiona şi fără a plăti
taxele legale, dacă prin cea dintâi hotăriîre,
instanța a constatat în fapt că nu se face
dovada că şcoala în chestiune nu are caracterul

unui

local

de

disiracţie,

Art. 1201

PREZUMPȚIUNI

pe când

în contravenţia de a doua, instanţa de fond
constată că şeoala este un local de distrac-

ție.

(C.

Apel

24 Septemvrie

4. Potrivit

Bucureşii,

1924, Bul.

art.

257 al.

S.

III,

178

din

C.. Apel, 18/1926).

2 şi 5 pr. civ.

prin act de procedură cu caracter coniradictor se înţelege orice dispoziţie încuviințată de judecător
în
cercetarea pricinii
însăşi, iar spre a putea întrerupe perimarea,
trebue că un atare act să fie făcut de
partea interesată şi cu caracter cortradictoriu.

De aci urmează

că- spre a fi loc la în-

ireruperea perimării, trebue
ca actul de
procedură cu caracter contradictor ce se
opune, să fie dat cu privire la fondul procesului, în speţă, cererea de perimare a
intervenţiunii. nu poate fi privită ca un
act cu caracter contradictoriu — deoarece

ea nu avea de scop a pune în discuţiunea

părţilor însuşi fondul dreptului, ci numai
de a se constata stinse actele cari s'ar fi
urmat în această cerere, fără de a se atinge
întru nimic drepturile părţilor din acţiunea

principală, - cari

nu

depindeau

acelei intervențiuni; astiel fiind,
cuvânt Tribunalul a hotărît că

termenul

perimării

nu

de

soarta

cu
în

drept
speţă

a fost întrerupt

şi

că el are a fi socotit dela ultimul act de
procedură făcută în acţiunea principală,
iar nu dela respingerea perimării cererii
de intervenţie.

Perimarea acţiunii principale cu toate
modificările şi suplimentele ei atrage în
mod «necesar şi perimarea intervenţiei făcută de recurent, — care fiind un accesoriu
al acelei acţiuni, urmează să aibă aceeaşi
soartă.
Intrucât obiectul primei cereri de peri:
mare relaiiv la intervenţiunea menţionată
nu este identic ca cel relativ la cererea de”
perimare a acţiunii principale cu toate modificăzile şi suplimentele ei unde părţile
puneau în discuţiune totalitatea drepturilor
lor, urmează că în privinţa acestei din
urmă cereri nu există autoritate de lucru
- judecat precum se susţine în mod eronat
de către recurent. (Cas, IL, dec. 1944 din 7
Noemvrie 1924, Jur. Gen. 1925, No. 1892).

5, Pentru a exista
judecat, este deajuns

autoritate de lucru
ca utilitatea finală

şi scopul urmărit de cele două acţiuni să
ilie acelaşi, indiferent dacă forma este deo.sebită.

Condiţia

identităţii persoanelor

este res-

pectată, cu toate că o parte în prima acțiune a figurat ca reclamant, iar în a doua
ca intimai. (Cas. |, 49 din 12 Lanuarie 1925,

Pand.

Săpt. 20/1995).

6. Hotăririle

de

expropriere,

conform

legii agrare din Basarabia, au autoritate
de lucru judecat erga omnes, indiferent
dacă au fost sau nu parte
la judecata

exproprierii. (Cas. Î, 175 din 26 lanuarie
1925, Pand. Săpt. 25;1925).
7, Există identitate de obiect între două

acţiuni,
- atunci
discuţiune prin

poate

— 345—

când chestiunea pusă
cea de a doua cerere,

[i soluționață

alifel,

în
nu

fără a fi pusă

Art, 1201
în

DESPRE

contradicţie -cu prima

definitivă

şi deci

hotărîre

fără

ca,

cu

aceeaşi chestiune, să existe
definitive contradictorii.

Dacă

o situaţiune

de

rămasă

privire

două

drept,

la

hotăriri

care

for-

mează cauza juridică a pretenţiunilor invocate de parte, a fost dedusă în judecată
şi soluționată, această soluţiune constitue
autoritate de lucru judecat față de orice.
situaţiune de drept în legătură cu ea şi
bazată pe aceeaşi cauză juridică, chiar
dacă în primul proces nu s'au adus toate

argumentele

şi

probele

peniru

stabilirea

ei, întrucât nu se poate confunda într'o
cerere în justiţie cauza juridică a ei, cu
mijloacele, probele sau argumentele invo-

cate în dovedirea cererii.

_

Comoştenitorul adjudecaiar al bunului
comun, este în drepi a invoca, ca constituind autoritate de lucru judecat, hotărîrea
dată între el si comoştenitorii săi prin care
se autoriză vânzarea bunului comun, pentru motive ce se pun. în discuţie prin cea
de a doua acţiune, prin care se cere anularea pe cale principală a ordonanţei de

adjudecare;

—

astfel că

există

identitate

de persoane între aceste două acțiuni.

I, 405

din

25 Februarie

diciar.

32/1925).

1925,

Curier

8. Principiul independenţei

(Cas.

Ju-

acțiunii dis-

ciplinare faţă de
acţiunea
publică
este
formal consacrat prin art. 58 din legea
statutului funcţionarilor
publici,
potrivit
căruia, achitarea funcţionarului .de =către
instanțele penale nu împiedecă instanţele

disciplinare
țiunea

tății

de

de a examina

fapt,

penale

punctul
de
” continuarea

nu: sub

a.celui

din nou

raportul

achitat,

vedere al
funcţiunii

situa-

culpabili-

ci doar

din

raportului dintre
sale
şi interesul

corpului din care face parte. (Cas. III, 441
din 5 Mariie 1925,
Pand.
Săpr. 8/1925),
9. a)

Oferta

făcută

de

deţinătorul

unei

moşii în faţa instanțelor de expropriere
de a ceda întreaga moşie, nu poate face
obiectul unei exproprieri opozabile- proprie-

tarului recunoscut ca atare
nitiv de instanţele de drept
b)

Instanţele

de

în mod
comun;

expropriere,

defi-

constituite

conform Decretului-lege din 1918, nu pot
pronunţa exproprieri în afară de cadrul
acestui decret-lege, iar dacă asemenea exproprieri sunt în contrazicere, atât cu tex-

tele de

lege, cât şi cu

tranşarea

unui

li-

tigiu de drept comun cu caracter de lucru
judecat de către instanțele ordinare, justiţia de drept comun chemată a aplica
relaţiunile de drept comun definitiv con-

statate

de ea,

virtutea

urmează

principiului

a

le consfinţi,

de ordine

publică,

în

că

nimieni nu poate fi sustras dela judecătorii săi naturali. (C. Apel Bucureşti, $. II,
178 „din 13 Martie 1925, Dreptul 56 din
1995).

Codul

PREZUMPȚIUNI

-

10. In materie penală fiind admisibilă
calea contestaţiei, ca şi în materie civilă,
conform art. 735 pr. civ.. pentru identitate de motive urmează a se aplica în această privinţă principiile şi regulele cari

civil

cârmuesc materia contestaţiunii în pr. civ.
După art. 400 pr. civ. cererile de contestație trebue să cuprindă pe larg motivele
plângerii; de aci rezultă că dacă parteaa
mai făcut o contestaţie anterioară, care
s'a respins, ea nu mai poate reitera aceeaşi cerere, invocând în sprijinul ei un
alt motiv, din moment ce era datoare să
propună, cu ocaziunea primei contestaţiuni ce a făcut contra executării, aceluiași
mandat de arestare, toate motivele de nemulțumire care existau în acel moment,
căci alifel ar fi să se violeze autoritatea
de lucru judecai.
Prin urmare,
în speță, constatându-se
că motivele ce se invoacă acum prin prezenta contestaţiune existau şi în momentul
introducerii contestațiunii anterioare, care

a fost respinsă

ca

nemoitivată,

iar dacă

partea nu a arătat atunci motivul de nemulţumire ce se invoacă acum, nu se mai
poate prevala de motivul acesta, bazat pe
aptul că nu a avut cunoştinţă de termen,
când sa pronunţat decizia de condamnare
dată în lipsă.
In adevăr, ambele contestaţiuni având acelaşi obiect şi întemeindu-se pe aceeași
cauză, m— deoarece
cauza
juridică este
fundamentul dreptului
reclamat
iar nu
motivele cererii, cu care nu trebue confundat, adică cu mijloacele san raţiunile de
drept şi de fapt invocate pentru a justitica existența cauzei — că deci identitatea
de cauză face să existe autoritate de lucru
judecat, indiferent de mijloacele sau motivele pe care se sprijină cererea, ea urmând să fie respinsă atunci când nu se
deosebeşte de cererea anterioară decât în
privința mijloacelor invocate în sprijinul
ei. (C.
onstanța, dec. crim. No. 2i din
18 Martie 1925, Jur. Gen. No. 591).

L].

Dacă

pariea

a mai

făcut

o contes-

tație anterioară, care sa respins, ea nu
mai poate reitera aceeași cerere, invocând
în sprijinul ei un alt motiv, din moment
ce era datoare să propună cu ocazia primei coniestațiuni ce a făcut contra exetării aceluiaşi mandâi
de arestate” toate
wotivele de nemulțumiri care existau în
acel momeni, căci altfel se violează au-

roritatea de lucru judecat. (C. Apel Constanţa, 20 din 18 Noemvrie. 1925. Curier

Judiciar, 1/1926).
2. O hotărire dată de comisia de reparaţii, chiar dacă aceasta ar avea atribuţii
jurisdicționale, nu constitue autoritate de
lucru judecat, dacă n'a fost citat și Statul

Român,
Pand.

13.

(Cas.

Săpt.

(Il, 812

din

21/1925).

Din moment

7 Aprilie

1935,

.

ce taci v contestaţie la

executare, eşti dator, cu acea ocazie, să te
plângi de toate viţiile de procedură, neputând face o nouă contestaţie. (Cas. II, 256

din 15 Aprilie 1925, Pand. Săpt. 2/1926).
14. Curtea cu juri poate, chiar în caz

de

de

achitare,

daune.

să

intre

în

cercetarea

Excluderea criminalității

cererii

fap-

tului nu exclude neapărat existența materialităţii faptului, care poate da naștere
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Codul

civil

DESPRE

la despăgubiri civile. (Cas. II, 1672 din 4
Iunie 1925, Pand. Săpt. 19/1925),
15. Comisiunile pentru pagubele de răz-

boiu, înființate prin decretele legi No. 3793
din 918 şi 1656 din 919, fiind simple comisiuni administrative, create pentru constatarea şi evaluarea
pagubelor
de războiu, în vederea stabilirii daunelor ce Statul român ar urma să pretindă Statelor
învinse, rezultă că hotărîrile acestor
” Comisiuni nu constitue niciun titlu de creanță pentru dăunat şi nici nu au autoritate de lucru judecat contorm art. 1901
cod. civ. care presupune o judecată contradictorie, pentru soluționarea unui conflict de drepturi;
Prin urmare cu drept cuvânt Curtea de
apel a înlăturat în speţă opunerea recurentei
bazată
pe
hotărîrea
Comisiunii
pentru evaluarea pagubelor de războiu dată
în favoarea intimatei şi a acordat acesteia
daune pentru
lipsa
folosinții imobilului
său ocupat de recurentă, deşi pentru același motiv proprietara a obținut şi hotă-

rire definitivă dată după

legile referitoare

la constatarea pagubelor de răsboiu. (Cas.
T, dec. 1598 din 16 Iunie 1925, Jur. Gen.

1926 No. 529).
16. Intre o contestaţie făcută la o executare imobiliară prin care se tinde
la poseslunea

unui teren, pe care n'a avut-o
niciodată partea care execută un
act şi
între o acţiune posesorie, evident
că este
autoritate. de lucru judecat, care se
poaie
opune cu succes, pentrucă se tinde
la
celaşi obiect, înire aceleași părți, brodatape aceeaşi cauză: posesiunea, deci,
finele
de neprimire trebue
admis,
(Jud.
Ocol
Herţa-Dorohoi, 11 Iunie 1925, Pand.
Rom-

1925, III, 154).
17. O, hotărîre dată pe calea unei con-

testaţiuni la executare, are autoritatea de
lucru judecat, din moment
ce hotărîrea

nu a fost reformată pe căile de atac prevăzute de lege şi pe calea unei acţiuni

principale partea nu mai poate să solicite
o probă care tinde a schimba caracterul
unei convenţiuni, care a făcut obiectul contestaţiunii şi care a tranşat definitiv acest

punct,

întrucât altfel sar

autorităţii lucrului judecat.
Jurnalul 6730 din 35 Iunie

viola principiul
(Trib. Tecuci,
19%, Dreptul

51926).

18. Din moment
propriere a rămas
o

moșie

repune

fără

dela

din

a viola

(Comisia

Ilfov,

18

ce o hotărîre de exdefinitivă, scoţându-se

expropiere,

nou

autoritatea

județeană

din

24

de

Sept.

11/1926).

19.

nu

în judecată

Admiterea

cererii

se

mai

poate

această

cauză

lucrului

judecat.

expropiere

1925,

Pand.

Jud.

Săpt.

de trimitere

Art. 1201

PREZUMPȚIUNI

în

posesiune asupra averii succesorale, făcută
de recurent şi prin care i se acordă învestirea legală ca legatar, nu exclude posibilitatea admiterii ulterioare a unui se.
chestru judiciar asupra
averii
devenită

litigioasă prin cerere de anulare a testamentului, care a servit de bază cererii de

trimitere în posesiune, căci fiecare din aceste cereri — adică cererea de trimitere
în posesiune, ca fiind legatar şi cerere de
sechestru judiciar, ca având _vocaţiunea
succesorală prin rudenia de sânge, — au

obiecte şi cauze diferite şi pot, prin urmare, coexista, fără ca să se poată susține că hotărîrile prin cari se soluţionează
separat, fiecare din aceste cereri,
ar putea să se găsească
în
contradicţie şi să
atingă principiul autorităţii lucrului judecat. (Cas. Î, 2195
din
29
Septemvrie
1925, Jurispr. Rom. 4/1926).
„
20. Deşi hotărtrile date în materie de
sequestru judiciar nu rezolvă fondul dzepturilor ci numai necesitatea şi oportunita.
tea măsurii de conservarea bunurilor cu
caracter provizoriu,
totuşi atunci
când
dela data primei judecăţi n'a intervenii
nici o schimbare nu se mai poate pune în
discuţiune o nouă judecată pe aceleaşi ele-

mente de drept şi de fapt fără a se atinge

autoritatea lucrului judecat prevăzută de
art. 1201 c. civ.
,
Întrucât din acte şi susţineri rezultă că

aceleaşi părţi s'au judecat pentru înstiiui-

rea segquestrului judiciar asupra imobilului în discuţiune și Curtea de Apel sec.
IIl-a Buc, a admis instituirea lui, rezultă
că acțiunea pornită de reclamant pentru
desființarea sequestrului judiciar pe motiv că nu ar exista între părţi proces asupra proprietăţii imobilului cum
arată
art. 615 pr. civ. şi 1652 e. civ, nu se mai
poate din nou, examina de această instanță, fără a se viola autoritatea lucrului
judecat, — condiţiunile de admisibilitatea
sequestrului judiciar fiind examinate cu
acea ocaziune. (Trib. Ilfov s. L. c. ec. sent.

827

din

No.

1555).

21.

2 Oct.

Hotăririle

tente „ratione
rul auwiorităţii
poate nimeni
Ilfov, S. III, e.
1925,

în

1926,

.

Pand.

privinţa

îşi produce

tarului,

unei

1926

incompe-

27/1925);

proprietăţii

efectele

ayant-cause

1925,

instanţe

judecat

I, e. ec. Jurnalul No,

vrie

Gen.

materiae“, nu
au
caractelucrului țudecat și nu se
prevala de dânsele.
(Trib.
civ. 1375 din 19 Octomvrie

Săpt.

22. Lucrul

Jurispr.

Curier

contra

sale

al său.

în

18051

Jud.

locatorului,

lucrului

4. din

închiriat,

contra

(Trib.

loca.

Ilfov

s.

din 19 Octom.
1926).

23. Partea civilă poate să ceară despăgubiri civile chiar contra acuzatului achi-

tat dacă faptul material — în speţă
ciderea — este constant, atât prin

noaşterea

omurecu-

acuzatului cât şi prin depoziţiu-

nile martorilor

întrucât

acțiunea

civilă nu

este cu nimic influențată prin verdictul ne-

gativ al juraţilor, ce au avut să se pronunțe numai asupta culpabilităţii criminale a acuzatului.
|
În spiritul legii se admite că un atare

verdict negativ

cumstanţele

civile

dacă

există

vreo

ce

în

nu

poi

scuză

exclude
da

loc

favoarea
legală

faptele şi cir-

la

reparaţiuni

acuzatului

absolutorie.

nu

Faptul acuzatului ]. D. dea fi ucis pe fiul

— 3417—

Art,

1201

DESPRE

donanța

părţi civile dela care acesta avea drepti la
alimente potrivit ari. 187 cod. civ., cauzând părţii civile un prejudiciu, este generator de daune. (C. Juri Buzău, 29 Septemvrie 1925, Jur. Gen. 1925, No. 1978).

28.

acuzatul

a

în sensul

că

verdictul

să

dânsa

prejudiciul?

Darea

de

foc.

prin

imobiliar susceptibil
de
posesiune,
a fi menţinut sau reintegrat în po-

imobilului

unde

rezultă

identitate

ris. Rom.
30.

din

că,

de

5 din

Este

torul

care

unui
a

drept

fost

tul-

hotărtrile

obiect.

date

autoritate
petitorie,

(C. Apel

în

de luneexi-

Con-

1926,

Curier

Jud.

15 din

poate

necontestat

în

să renunțe: la

drept

că

credi-

drepturile, lui,

ce-i sunt conferite prin o hotărîre jude:
căiorească, iar aceasta renunțare poate fi
expresă, făcută printrun aci scris, sau ta„cită, rezultând din fapte, cu condiţia că
pentru dovedirea unei renunțări iacite. se
cere ca faptele din care se deduce să fie
perfect dovedite și nesusceptibile de îndoială.
_

n'a

putut să săvâișească acest lucru fără o
intenţie criminală care se confundă cu însuși faptul imputat. Care este faptul ce a

cauzat

aceea

sau

1926).

îşi găseşte un sprijin în ele. In speţă deci,
dacă Anica I. Alexandru
este autoarea

atunci

fond

stanţa. 715 din 24 Octomvrie 1925, Justiţia
Dobrogei 8—10/1925).
29. Atunci când se casează o decizie a
instanței de fond şi se trimite afacerea
la o altă instanţă, decizia casată se consideră ca și cum n'ar fi fost şi instanţa e
suverană să judece din nou pricina. (Cas.
1, 5215 din 5 Noemvrie 1925, Pand. Săpt.
9 din 1926, Pand. Rom. 1926, III. 40. Ju-

De câte ori verdictul juraţilor face să
subsiste faptele materiale, acţiunea civilă
a incendiului,

este

real
cere

stând

nu fie contrazis sau contestat prin decizia
Curţii.
Declaraţia juraţilor purtând atâi asupra
elementului moral (intenţia criminală) şi
asupra faptului material, soluţia care ar
admite condamnarea la daune pe motiv
că verdictul nu exclude existența materială a faptelor, trebue să fie în mod riguros circumscrisă dela caz la caz.

materială

posesorie

unui

posesoriu, nu constituesc
cru judecat în acţiunea

fost.

juraţilor

Acţiunea

posesorul

De

achitat, această atribuţie a Curţii trebue
să se concilieze cu autoritatea lucrului ju-

decat,

a

care

sesiunea

25. Deşi art. 581 al. II pr. pen. autoriză
Curtea să statueze asupra daunelor inte-

când

iar bunul

burai sau izgonit, spre deosebire de acţiunea petitorie, care poartă asupra fondului
dreptului şi are de obiect de a proteja
proprietatea sau celelalte drepturi reale.

108).

atunci

definitivă,

ceastă nulitate nu mai poate fi invocată.
(C. Apel Bucureşti S. I]I, 325 din 24 Octomvrie 1925, Bul. C. Apel 1/1926),

24, Din dispoziţiunile art. 10 şi 11 proc.

chiar

rămasă

civil

fost scos de sub administraţiunea-forţată, a-

penală, rezultă că achitarea unui inculpat
nu poate da loc niciodată la despăgubiri
civile deoarece hotărîrea care o pronunţă
se întemeiază pe neexistența unui fapt
material, imputabil inculpatului, sau pe
un fapt material caracterizat întradevăr
ca delici de codul penal, dar neimputabil
acestuia. (Cas. II, decizia penală 2661 din
6 Octomvrie
1925,
Jur. Gen.
1926, No,

rese,

- Codul

PREZUMPȚIUNI

Prin

Astfel

urmare, în speţă,

constatându-se că

creditorul, intimatul după ce a obținut rezilicrea vânzării pentru neplata restului
de preţ la 25 Aprilie 1922, pe temeiul art.

că în speță nu se poate afirma că există
faptul
fără a se afirma implicit culpabilitatea după cum nu se poate depărta culpabilitatea fără
a se
depărta şi fapiul.
Verdictul juraţilor fiind un verdict de neculpabilitate, acesta nu poate însemna de-

1021 ce. civ,, la 28 Oct. 1924 a primit fără
nicio rezervă acest rest de preţ, deci a
făcut un act inconciliabil cu rezilierea,

ioarea focului suferit de partea civilă şi
că deci nu poate fi responsabilă de pagubele suferite de aceasta. (Curiea cu juri

de

cât

că

Anica

Buzău,

I. Alexandru

permanentizată,

Octomvrie

1925,

Jur.

nu

dec.

Gen.

114

1926,

este

din

No.

renunţarea
tacită la beneficiul hotărîrii
judecătoreşti, prin care a obţinut rezilierea

au-

vâuzării,

cale

„26. Hotărîrea care a avut loc între unul

acest

întrucât

aceştia

atât față de ceilalţi aso-

debitoarea

lor

au

fost

societatea.

(Trib.

Ilfov,

de

S.

nulitatea este de ordine publică însă când
deja s'a cerut de Parchet anularea înstrăşi

cererea

a

fost

respinsă

prin

mijloc

Intrucât,

I, e. civ.. Jurnal 18051 din 19 Octomvrie
1925. Curier Jud. 4/1926).
27. Deşi imobilul vândut a aparţinut
unui supus al unui stat inamic şi vânzarea bunurilor inamice este prohibită,
iar

iNării

este

contestaţiei

însă:
să

și

nesusceptibil*

poate
opună

de apărare

fără

pe

această

contestatorul

a se atinge

contestatorul

nu

pune

în

dis-

cuţie dacă bine sau nu s'a admis rezilierea
de prima instanţă, ci se opune la executarea acestei hotărîri, motivul că creditorul a renunțat la drepturile conferite prin
hotărîre în urma achitării de contestator
a restului de preţ, nu se atinge întru nimic autoritatea lucrului judecat.
In afară de aceasta, doctrina şi jurisprudența au admis că, dacă o asemenea
opunere la execuiarea unei hotărîri condamnatoare la plata unei sume de bani,
când opunerea este bazată pe o plată fă-

ai societăţii.

reprezentanţi

a

evidentă

autoritatea lucrului judecat, din moment
ce apelul său contra sentinţei a fost respins ca nesusținut?

ciaţi, din moment ce a fost dată faţă cu
reprezentantul legal al societăţii, cât şi

față de creditorii chirografari

este

îndoială.

Intrebarea

17

168).

dintre asociaţi şi societate, îşi produce efectele sale, putând fi invocată cu autoritate

de lucru judecat,

nicio

ora

d

48 —

Codul civil

DESPRE

cută posterior hoiărirci
primei
instanţe,
dar anterior instanţii de apel, — ea este
valabilă, ca şi în ipoteza
când
în discuțiune este o acţiune de reziliere ce a fost
admisă de prima instanță. dar în urmă
creditorul, a primit
preţul
prevăzut în
convenţțiune. În ambele ipoteze, cauza acțiunii este aceeaşi:
neexecutarea obligațiunii celeilalte părți.
Faptul că chiar în acest caz contestatorul nu i-a achitat integral suma,/și că pentru rest a luat o inscripţie ipotecară pe

restul

de moşie

neexpropriat,

nu poate

cere rezilierea vânzării, căci a renunțat la
ea în mod tacit, ci cel mult poate intenta
o nouă acţiune de reziliere.
Prin urmare, în speță, contestaţia este
întemeiată şi cată a fi admisă. (C. A. Bu-

curești,
vrie

s. II], dec.

1925,

Jur.

civ. 331

Gen.

din 4 Noem-

1926 No.

244).

31. Curțile de Apel n'au altă calitaie
decâi aceia de a fixa prețul terenului expropiat; în faţa lor nu se poate pune în
discuţie modalitatea exproprierii, căci ar
fi să se violeze autoritatea lucrului jude-

cat. (Cas, S. U. 30 din

19 Noemvrie

1926,

Pand. Săpt. 9 din 1926),
32. Deşi după art.
581 al. 2"pr. pen.
Curtea cu jurați are dreptul de a dispune
asupra daunelor interese chiar: când acuzatul a fost achitat totuşi aceasta atribuţie

a Curţii nu poate fi exercitată decât în
limitele pe care le trasează principiul sta-

bilit de doctrină şi jurisprudență şi care
este constant în sensul că între verdictul
juraţilor şi decizia
Curţii
să nu existe

contradicție,
Pentru

vile

a se acorda

trebue

ca

fapta

deci daune

acuzatului,

părţii ci-

desbră-

cată de elementele criminalităţii prin ver- dictul negativ al juraţilor. să-i poată fn

imputabilă

ca o culpă civilă în sensul art.

998 cod. civ.
Prin urmare, în speţă, constatându-se că
acuzatul a fost achitat pe temeiul că era

nu i se poate imputa

în legitimă apărare,

nicio culpă, fiindcă el n'a uzat decât de
un drept elementar, natural: dreptul de a
se conserva astfel că în acest caz cererea

de daune este inadmisibilă. (Curtea eu jurați Buzău, dec. 176 din 30 Noemvrie 1935,

Curier Jud. 11 din 1926).
„33. Nu se socoteşte identitate de cauză
şi prin urmare nu poate fi invocată autoriiatea lucrului judecat, atunci când se

invoacă
cesul

o altă cauză

anterior,

chiar

decât

când

acea din pro-

«auza

ce se in-

voacă în urmă face parte din aceeaşi categorie de nulităţi ca şi aceea mai înainte invocată,

(Trib.

Buzău.

S$. ÎI. 76 din

ţi

Tanuarie 1926, Pand. Săpt. 15 din 1926).
34. O constatare eronată a instanţei de
fond

cu

privire

la

renunţarea

una din pretenţiunile

lor nu

părților

Art, 1201

PREZUMPLIUNI

la

poate consti-

tui autoritate de lucru judecat în această
privinţă, când se constată că chestiunea
acelei renunţări nici nu a făcut obiectul
desbaterilor instanței.
(Cas. I, dec. 1508

din

15 Februarie

825).

35.

1926,

In fapi:

Jur.

Pâriiul

Gen.

1926, No.
-

introducând

apel

atât contra hotărîrii de admitere în principiu, cât şi contra celei de fond, a lăsat
acest din urmă apel în părăsire, iar inti-

matul

a cerut

pâritul

tra

perimarea

a susținut

că

hotărtîrii de

este pendinte,

perimat,

lui.

întrucât

In

admitere

în

aduce

atingere

sar

con-

principiu

cel de al doilea nu

căci

apărare

apelul

poate

fi

princi-

piului
autorităţii
lucrului
judecat. Respingere.
In drept: Imprejurarea că recurenta făcuse un alt apel îndreptat în contra încheierii de admitere în principiu pronunţată
în aceeaşi cauză, nu este de natură prin
nimic a înlătura neglijența ce-se constată
în sarcina
părţii cu privire la primul apel
pe care îl făcuse şi deci și consecinţele ei
legale, căci din moment ce recurenta in-

trodusese
tărîri

două

distincte,

rent

de

raportul

apeluri

ea

era

de

vizând

două

datoare

—

dependență:

ho-

indife-

existent

între ele — să observe regulele impuse pe
care găsise a fi în interesul său a le face.
(Cas. I, dec. 1701 din 26 Februarie 1936,
ur. Gen. 1926, No. 1025),

6. Din moment
ce este constatat că
crima a fost săvârşită din cauză de legi-

timă apărare, acuzatul
nu
mai poate fi
socotit ca răspunzător nici de consecințele
crimei din punctul de vedere al răspunderii civile. (Cas. II, dec. penală 521 din
1926, Jur. Gen. 1926, No. 1023).
37. În materie de „cauză juridică“, nu
trebueşte să se peardă din vedere precizarea raportului dedus anterior în judecată şi a cadrului exact în care discuţiunea şi judecata au fost limitate de părţi.
Această precizare este imperios necesară,
atunci: când se invoacă autoritatea lucrului judecat, fiindcă urmările
au efecte

diferite
după

cu

privire

cum

prelinsa

vocată

în

procesul

la

soluţia

cauză

litigiului,

juridică

anterior

este

nein-

nouă

şi de

sine stătătoare sau se confundă
cu un
adevărat mijloc de apărare, după cum se
referă la reclamantul din primul litigiu
sau la pârit. (Trib. Buzău. S$. I. Si din 28
Februarie 1926. Pand. Rom. 1926, III, 286).
38. Deşi este adevărat că hotărtîrile date

în

materie

caracter

se rezolvă

de

sechestru

provizoriu

judiciar

întrucât

însuşi fondul

prin

au

un

ele

nu

drepturilor în Ii-

tigiu ci numai chestiunea necesităţii şi oportunității unei măsuri conservatorii, în
vederea unei anumite situațiuni de fapt
ce poate
îi
schimbătoare,
şi din acest

punct

de vedere asemenea

hotărîri nu pot

constitui în principiu autoritate de lucru
judecat, însă nu este mai puţin adevărat
că. această regulă presupune că situaţiu-

nea

lucrurilor

-primei
menea

justiție,

este

aceeaşi,

ca

la

data

judecăţi, în momentul când o asecerere de sechesiru este dedusă în

căci

dacă

situaţiunea

de fapt nu

sa modificat între timp, ci a rămas aceiaşi ca la data primei judecăţi, evident
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Art. 1201

DESPRE

că nu se poate procede la o nouă judecată

pe baza

acelorași elemente

de fapi, fără

a se atinge autoritatea lucrului judecat.
In speţă, deşi
există
deciziunea prin
care Curtea de Bucureşti, respinsese ca

neîntemeiată cererea de sechestru judiciar

făcută

de

autorul

intimatei,

motivând

a-

ceasta pe considerațiuni de fapi, de natură a justifica în drept respingerea ei şi
anume că deţinătorii averii administrează
în cele mai bune condițiuni averea succesorală, sporindu-i chiar valoarea, şi deși
moștenitorii de sânge au opus la noua cerere de sechestru a intimatei aceeaşi situațiune de fapt care nu s'ar fi schimbat,
instanța de fond nu examinează însă de
loc pricina din acest punct de vedere spre
a constata o modificare în modul de administrare a averii în litigiu care să legitimeze soluţiunea deosebită de cea dată
în trecut. Aceasta cu atât mai necesară că,
simplu! fapt al perceperii veniturilor de
către deținătorii averii enunțată în decizie şi care se petrecea de câţiva ani ŞI
la data primei judecăţi nu justificase a-

tunci

instituirea

sechestrului

şi

afară

de

aceasta era necesar a se constata că o restituire a acestor venituri nu ar fi fost
po-

sibilă din partea deţinătorilor, în ipoteza
Când ei ar decade
în procesul de fond,
pentru

a se justifica astfel măsura extremă a deposedării lor pe calea sechestrului judiciar. (Cas. 1, dec. 1741 din
1 Martie, 1926, Curier Țud. 26/1926).

_39.

In

cazul

când

pârîtul,

chemat

în
judecată pentru a delasa un imobil
stăpânit pe nedrepi, chiamă
în
garanţie pe
vânzătorul reclamantului
şi
dobândeşte
câştig de cauză faţă de acest vânzător,
iar
- sentinţa rămâne definitivă, —
această
tință nu poate fi opusă, ca autoritate sende
lucra judecat, reclamantului, condiţiunile
din art. 1201 c. ce, nefiind

întrunite, —

din
cauză că nu există identitate de
persoane.
(Cas. I., dec. 2055 din 24 Martie 1926,
Pand.
Săpt. 27 din 1926).
40. În fapt: Recurenta voind să
intre
în posesiunea unui teren cumpărat,
împicdecată de intimată, sub cuvânt a fost
că, a-

cest teren

vânzător,

i-a fost dat

cu

Acţiunea

mult

prin

de

anterior
care

zestre

de către

vânzării,

recurenta

a

cerut

a
se constata că terenul fi aparține ei
pe
baza actului de cumpărare,
a fost respinsă de Curtea de fond, pe consideraţiunea că, deşi din actul de cumpărare şi
actul dotal nu reiese că ar fi vorba de a-

celaşi imobil, totuşi identitatea lui ar reieşi
din faptul că pâriţii chemând în garanție
pe vânzător a
rămas
definitivă cererea
aceasta față de el şi deci există autoritate de lucru judecat şi pe aceia că, din

depunerile
prejurări

martorilor

de fapt, cari

terenurilor,
În drept:

Este

ar reieşi anume
stabilesc

evident

că

îm-

identitatea

un

act

Codul

PREZUMPȚIUNI

de

transmisiune
imobiliară
numai
atunci
poate fi opozabil terţilor când, fiind tran-

civil

scris individualizează precis bunul ce se
transmite.
De aceea, dacă un asemenea act nu determină prin el însuşi şi în mod expres
bunui transcris, atunci, în principiu, determinarea bunului nu se poate face prin
elemente exterioare actului căci, cu acest
procedeu, ar însemna să dispară însăşi rațiunea publicității transmisiunilor imobiliare prin transcriere şi, odată cu ea, siguranța circulaţiunii imobilelor.
Astfel . fiind, în speţă, Curiea de Apel,
În ipoteza că terenul cumpărat de recurentă ar fi chiar acel dat dotă intimatei,
violează, în adevăr, principiul stabilit mai
sus când, peniru a individualiza imobilul
constituit dotă şi a face, astfel opozabil
recurentei actul dotal, se sprijină pe consideraţiuni cu totul străine de conținutul
actului, privitoare la localitatea în care
se află imobilul. (Cas. 1. dec. 2055 din 24
Mari. 1926, Pand. Săpt, 27 din 1926, Pand.
Rom., 1926, III, 146).

41. Autoritatea

de

lucru

judecat,

nu

mai poate fi invocată atunci când Curtea
de Casaţie a casat hotărîrea instanțelor

de fond.
nuarie

(Trib. Dolj,

1926,

1926).

Justiţia

S. II, 57 din
Olteniei

8-10

,

16 Iadin

42, Prin cuvintele:
„ca în al doilea
proces părţile să figureze în aceeași calitate“, legiuitorul nu s'a referit la calitatea
de reclamant sau pârit pentru a determina
una din condiţiunile necesare existenţii autorităţii lucrului judecat, ci la calitatea
în care o persoană poate să figureze întrun
litigiu, fie lucrând în numele său personal,
fie ca tutore, procurator, etc. (Cas, 1, 2666
din 19 Mai 1926, Jurispr. Rom.
15/4926,

Dreptul 39/1926).
43. Atunci când

berarea

unor

o ordonanţă

duplicate

după

pentru

li-

conosamente

pierdute a fost respinsă. nu se poate cere
o nouă ordonanţă la altă secţie, fără a
viola

III,

autoriiatea

lucrului

518 bis din 26 Mai

judecat.

1926, Pand.

34/1996).

44.

Incasarca de către pensionar

(Cas.

Săpt.
a pen-

siunii fixate de comisiunea de pensiuni,
pe care Casa Generală de pensiuni, con-

torm art. 35 din legea generală de pensiuni

din 1925, era obligată să continue a i-o
plăti
pensionarului
în
locul
salariului
până
la
fixarea
definitivă
a cuantumului pensiunii, nu constitue o achiesare
sau o adesiune a pensionarului la ho-

tărîrea de respingere a Curţii de Apel pro-

nunţată în contra sa, deoarece tocmai în
contra acelei hotărîri declarându-se nemulțumit, a îndreptat recurs şi ca atare

deciziunea

Curţii

de

Apel

nefiind

defini-

tivă şi executorie nu este dobândită autoritatea lucrului judecat. (Cas. III, 588 din

8 Iunie 1926, Curier Jud. 34/1926).
45. Deşi în noua acţiune regulat

iniro-

dusă este vorba de aceleaşi părți, același
obiect şi aceeași cauză juridică ca într'o
primă acţiune respinsă de prima instanţă
ca nefondată dar constatată în
instanţa
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Codul

DESPRE

civil

de apel ca neregulat introdusă și apelul
considerat ca atare şi respins ca neregulat introdus, totuşi în noua acţiune nu se
poate opune excepțiunea autorităţii lucrului judecat deoarece hotărîrea primei instanțe neputându-se bucura. astiel de beneficiul celor două grade de jurisdicţiune
nu se poate spune că litigiul dintre părţi

a

fost

tranșat

în mod

definitiv

conform

maximei: res judicata dicitur quae finem
controversiarum pronunciatione judicio accipit. (Judecătoria
Ocol
I urban Bucureşti, 18 Iunie 1926, Pand. ;Rom. 1926, III.
93).

46,

,

Este

adevărat

că în principiu

con-

testația la executare fiind o cale de atac
extraordinară, nu se pot invoca pe această
cale mijloace de
apărare
cari ar avea
rezultat să readucă în discuţie însuşi fondul procesului, căci prin aceasta s'ar nesocoti autoritatea ce legea atribue lucrului

definiiiv idecat
avea sfârşit.
De

aceea

autorul

vile în expunerea

şi

procesele

actualei

de motive

mar

mai

Ă

proceduri

ci-

a legii arată

că, condiţia şi limitele în care poate decurge judecata în coniestaţiuni, neputându-se preciza. categoric prin lege, lucrul
acesta se 'va decide de justiţie după speţă,
în raport cu rânduiala din art. 530 pr.
civ. şi cu
principiul
autorității lucrului
judecat, consacrat în -art. 1201 c. civ.
In acest sens s'a decis de această Curte, că
_pe cale de contestaţie nu se poate opune
ca mijloc de apărare excepțiunea lucrului
judecat nepropus la fond; iar în materie

de poprire că terțiul poprit,

obligat fiind

la plată nu poate apoi, pe cale de contestație repune în discuţie chestiunea nexistenții datoriei sale pe baza căreia sa. fă-

cut poprirea,

căci

din

moment

ce

terțiul

a fost chemat în cauză spre a declara dacă
datoreşie ori nu, urmează că chestiunea
datoriei sale în -acel moment a fost definitiv rezolvată,
cu
consecinţa legală a

transfertului

judiciar

—

şi deci

ulterior,

nu se poate pe cale de contestaţie repune
în discuţie aceeaşi
chestiune. adică dacă

terțiul

datora

la

data

înființării

Art. 1202

PREZUMPȚIUNI

popri-

rii, fără ca prin aceasta să se aducă atingere, autorităţii lucrului judecat definitiv.
Deci, dacă criteriul distinctiv între. ceeace se poate ori nu discuta şi judeca-pe

cale de eontesiaţie, rezidă în :'neatingerea
autorităţii lucrului judecat, urmează că pe
această cale debitorul urmărit, poate opune stingerea obligaţiunii sale în cursul
instanţei, posterior hoiărîrii condamnatorii
fie şi înainte ca hotărîrea să fi rămas definitivă, căci această plată nediscutată
în apel, la care pariea a renunţat, implică
o: executare anticipată a hotărârii primei
instanțe fără a contrazice întru nimic lucrul judecat şi de altă parte n'ar fi nici
drept, nici echitabil ca să se mențină executarea unei obligaţiuni stinse, iar apoi
debitorul pe nedrept urmării, să fie autorizat a exercita o acțiune deosebită în repetițiune a lucrului medatorat cu riscurile
posibile de a nu putea realiza restituirea.
Tot asemenea pentru identitate de motive şi de situaţiuni juridice, urmează a
se decide că, în specie, pe calea conteştației, intimatul poate opune renunţarea recurentului la rezoluţia judiciară obţinută

pentru aceeași cauză a neplăţii, prin hotă-

„rîrea tribunalului, întrucât prin această
renunțare, posterioară judecății tribunalului, nu se contrazice în nimic faptele şi
toate chestiunile constatate şi judecate de
tribunal, pe cari nu le repune în discuțiune şi tot astfel nu contrazice nici decizia Curţii, care a respins pur şi simplu
ca nesusținut apelul intimatului, fără a
discuta şi rezolva întrun mod oarecare
chestia renunţării în discuţiune, care nu-i
fusese de nimeni relevată şi nici dreptu- .
rile respective ale părților, faţă cu noua
situație ce prin comun acord își crease. .

(Cas. S. U. 15 din 1 Iulie 1926, Pand Săpt.

28/1926).

47. Deşi în principiu

hotărîrile date de

comisiunile fiscale de apel în ultimă instanță, sunt executorii, însă pentru ca ele
să poată fi opuse cu autoritate de lucru
judecat, trebue ca mai întâiu să devină de
fapt irevocabile, adică să expire şi terme-

nul de recurs în contra

lor. (C. Apel Bu-

cureşti S. IV, 167 din 14 Octomvrie 196.
Bul. C.: Apel 19/1926).
48. A se vedea: Ar. 1, nota 3; Art, 185,
nota î; Art. 191, nota 1; Art. 281, nota 4;
Art. 655, notele 5 şi 9; Art. 755, nota 5;
_ Art. 849, nota 1; Art. 975, cu notele res-

pective;

Art.

1000,

nota

161;

Art.

1021,

nota 20; Art; 1075, nota 1; Art. 1255. nota
4; Art. 1265, nota î; Art. 1711, nota 1.

Art. 1202. — Presumpţiunea legală d spensă de orice dovadă
pe acela în favoarea căruia este făcută.
|
Nici o dovadă nu este primită înpotriva presumpțiunii legale,
când legea, în puterea unei asemenea presumpțiuni, anulă un act
oarecare, sau nu dă drept de a se reclama în judecată, afară numai de cazurile când legea a permis dovada contrarie şi afară de
aceea ce se va zice în privința jurământului şi mărturisirii ce ar
îace o parte în judecată. (Civ. 286 urm,, 390, 391, 492, 812, 845,
941,

967
$ 2, 1024,

1138,

1201.

1206
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urm.,

1215,

1890;

Pr.

civ.

Art.

1202

DESPRE

288—291;
C. com.
480, 624, 645; Civ.

42, 48, 57,
Fr. 1352).

82,

286,

374,

375,

410, 418,

civil

424,

La presomption l6gale dispense de toute preuve celui

ext fr. Art. 1352, —
profit duquel elle existe.

au

Codul

PREZUMPȚIUNI

Nulle preuve n'est admise contre la presomption de la loi, lorsque, sur le
fondement de cette presomption, elle annule certains actes ou dânie l'action en
justice, ă moins qu'elle n'ait râserve la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit
sur

le serment

et l'aveu J judiciaives.

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Acţiune 6, 16,
Anulare 1, 6, 9.
Autoritate de lucru jude.
cat 18.
:
Dovadă 1—5, 7--9, 11—15.
Dovadă
contrară 2-5, 7,
13, 14,
Exemple 9, 10,
Fapt 1.
incapacitate 8,
Invocare 1,

Minori 8, 9.
Nulitate 1, 6, 9.
Ordine publică 18,
Prescripţie 11, 12,
Prezumpţiune juris et de
jure 3, 6, 18.
Prezumpţiune juris tantum 3, 4,
Prezumpţiune
legală
1
urm.
Prezumpţiuni simple 5.
Probă 1—5, 7—9, 11—15,

Jurământ 15—18,
Legitimitate 14,
Liberare 1, 11,
Marturi 5.

Soţi 9.
Tutor 9
Vânzare 9,
Zid comun

Contract oneros 6,

Joc 10.

Sanţ comun

Mărturisire 1518,

14.

Î4.

Doctrină.
]. Când cineva învoacă o prezumpţiune
legală, trebueşte
să
dovedească numai
faptul din care legea trage o consecinţă şi
când a făcut această dovadă, tribunalul
este obligat să pronunţe fie anularea actului atacat, fie liberarea debitorului, fie
respingerea cererii, după natura prezumpțiunii care “a fost invocată.
(Demolombe,

XXX.
Art,

No.

1552.

259;

No.

Larombiere,

2;

Aubrv

et

Obligations,

Rau,

ed.

4-a,

VIII, $ 750, p. 162; Dalloz, Râp., Obligations, No. 4997: Suppl., Obligations, No.
2042; Planiol, II, No. 55).
2.

Chiar dacă prezumpţiunea invocată
nu
admite proba contrară, acel căruia
îi este opusă, are dreptul să dovedească
că nu sunt îndeplinite condiţiânile pentru aplicarea acesiei prezumpțiuni.
(Demolombe, XXX. No. 259; Aubri et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 750, p. 162: Daltloz, Rep.
Suppl.._ Obligations,
No.
2042; Laurent,
XIX, No. 615).

3.

In

probei
împart

ceeace

contrare.
în trei

privește

admisibilitatea

prezumpţiunile legale se
clase:
1) prezumpţiunile

legale care nu admit nicio probă contrară;
2)

prezumpţiunile

legale

care

pot

fi com-

bătute prin proba
contrară, în general;
5) prezumpţiunile legale contra cărora legea

admite proba contrără numai în anumite
cazuri şi prin anumite mijloace. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 4999, 5005: Alexandresco, VII, p. 312).
,
„4. Prezumptiunile legale simple, numite
Juris tantum. admit toideauna proba con-

trară.

5005:

(Dalloz,

Ro.

Alexandresco.

VII,

Obligations

p.

512.

317),

No.

5. In acest caz, dovada contrară se va
putea face prin mariori sau prezumpțiuni
grave, precise şi concordante, dacă bine

înţeles
vadă.
biere,

legea

admite

aceste moduri de do-

(Demolombe, XXX
No. 268;. LaromObligations, Art, 1552, No. 8; Mar-

cad6, Art.

1552, No.

4; Dalloz,

Râp.,

Obli-

gations, No. 5006; Suppl.. Obligations, No..
2045; Laurent,
XIX.
No.
616; Alexandresco. VII, p. 317).
.

6.

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1352

c,

civ. fr. (1202 c. civ. rom.) prezumpţiunile
legale contra cărora nu se admite nici o
dovadă contrasă şi care suni numite juris
et de jure, sunt: 1) acele în puterea cărora legea anulează un act oneros;
cele în puterea cărora legea nu dă
a se face acţiune în justiție. (Dalloz,
Obligations, No. 4999; Suppl., Obligations,
No. 2045; Alexandresco, VII, p. 544).

7. În aceste cazuri, dovada contrară nu
va fi permisă decât în cazul când legeaa

rezervat-o în mod expres.
(Dalloz, Râp.
Obligations, No. 4999).
8. Prezumpţiunea dc incapaciiate care
loveşte pe minori este absolută şi nu se
poate admite a se dovedi capacitatea lor,
oricare ar fi inteligența lor. (Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 5000).
9. Ca exemple de nulităţi pronunţate:
pe bază de prezumpţiuni legale, care nu

admit “dovada contrară,
avem:
nulitatea
convenţiunilor încheiate între tutor şi minor, pentru
neobservarea dispoziţiunilor:
art. 472 e. civ. fr. (419 e. civ. rom), nulitatea vânzărilor între soţi, nulitatea rezultând
din neobservarea
dispoziţiunilor

art. 1596 şi 1597 c. civ. fr. (1508 şi 1509:
e, civ. rom), etc. (Dalloz, Rep., Obligations,

No.

5000).

10. Ca exemple de
nu dă drept. pe baza
legale,

cazul

a se face

datoriilor

cazuri când legea
unei prezumpțiuni

acţiune

de

joc.

în

justiție,

avem:

(Dalloz, Rep.,

O-

bligations, No. 5000). |
11. Ca prezumpțiuni legale contra că-.
rora nu se poate admite dovada contrară
avem prescripțiunile liberatorii. (Mourlon,.

II.

No.

1633;

Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No. 5001: Huc,
VIII,
No.
245; Alexan.
dresco,_ VII, p. 514, text și nota 9),
vă.

12, De asemenea, prescripțiunea achiziti-.

Rep.,

(Mourlon.

II,

Obligations,

No.

No.

16535,

5001;

1634;

Huc,

Dalloz.

VIII

No. 345: Alexandresco, VII, p. 545).
13. Potrivit dispoziţiunilor art. 1539
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e:

.

Codul

civil

DESPRE

civ. fr. (1202 e. civ. rom.), proba contrară
unei prezumpțiuni
va fi admisă contra
a permis-o;
legea
chiar absolute, când

prevăzut de art. 1285

Astfel este în cazul

(Larom-

e. civ. fr. (1138 al. 2 e. civ. rom).

biere, Obligations, Art. 1552, No. 4; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2044;
Planiol, II, No. 47).
14, Unele prezumpțiuni legale nu pot
cazuri

anumite

în

decât

combătute

fi

şi

cu anumite mijloace de probă. Astfel sunt

privitoare la legitimitate,
art. 312 c. civ. în. (286

prezumpțiunile
de
prevăzute
şi

rile

654,

655,

art.

ce. civ.

și 670

667

666,

(590, 591, 602, 605,
(Demolombe, XXX,

zidu-

prevăzute

comune,

șanțurile

la

privitoare

cele

rom.),

civ.

c.

de

fr.

molombe, XXX, No. 277; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 329 bis; Mourlon,

2047: Laurent, XIX, No. 621: Huc, VIII,
No. 545; Planiol, II, No. 48; Alexandresco,

VII. p. 315, 516). .
17.

pue

Obligations,

624;

text

Obligations,
No. 2046).

48:

15.

zice

„afară de ceea ce se va

Cuvintele:

în

și mărturi-

jurământului

privința

o parte

face

sirii ce-ar

în judecată“

în-

trebuinţate de legiuitor în art. 14552 €. civ.
fr. (1202 e. civ. rom), după o părere ire-

buese înţelese în sensul că prezumpţiunile
legale

rezultă

ce

pot

risire, nu

din

jurământ

fi combătute

secțiunile care
şi mărturisire.

dul prevăzut la
despre jurământ

biere, Obligations, Art.
loz, R&p., Obligations,

şi mărtu-

decât

în mo;

tratează
(Larom-

1552, No. îi: DalNo. 5007; Suppl.

Obligations, No. 2047).
16. După altă părere, această. expresiune trebueşte înțeleasă în sensul că ea

constitue o nouă excepțiune la forța prezumpţiunilor legale, deoarece formează o
urmare

a

propoziţiunii

precedente.

căreia

i se opune

o

interogator.

un

(Demolombe,

XXX,

No. 277; Demante et Colmet de Santerre,
II, No. 1635;
V, No. 529 bis; Mourlon,
Marcad6, Art. 1352, No. 3; Bonnier, No.

846;

Suppl.,

Astfel, partea

prezumpţiune legală poate .deferi adversarului său jurământul decizoriu sau să-i

şi 606 c. civ. rom.).
No. 275; Larombitre,

5005;

3;

No.

1552

Art.

Marcade,

1655;

No.

II,

des preuves, No. 846
Trait6
Bonnier,
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 750, text
şi nota 11, p. 164; Dalloz, Râp., ObligaNo.
tions, No. 5007; Suppl., Obligations,

Obligations, Art, 1352, No. 4; Dalloz, R&p.,
No.

Art, 1202

PREZUMPŢIUNI

Huc,

Laurent,

11, p. 164;

VIII,

No.

$ 750

4-a, VIII,

ed,

et Rau,

Aubry

și noja

545;

XIX,

Planiol,

No.

II, No.

Alexandresco, VII, p. 315, 316).
18. Această solujiune îşi găseşte aplicațiunea numai la prezumpţiunile legale
bazate pe un pur interes privat, iar nu

şi la prezumpţiunile

juris

et de jure ba-

zate pe un interes general şi de ordine
publică, cum ar fi
autoritatea de lucru
(Demolombe,
judecat.
XXX,
No.
277;
Mourlon, II, No. 1655; Marcad, Art. 15352,

1; Bonnier, No. 846;
de Santerre, V, No.

No. 3, Art. 1358 No.
Demante- et Colmet
bis;

520

Aubry

750, text şi nota

et

IV,

commercial.

Rau,

11, p.

No.

2595;

Obligations, No. 5007; Supal
No.

VIII,

2047;

No.

Laurent,

545, 359;

515, 316, 317).

4-a,

ed.

VIII,

164; Mass6, Droit

XIX,

$

Rep,

Dalloz,

Obligations,

o.

621:

Alexandresco,

Huc,

VII,

p.

Ru

(De-

$ 2] Despre presumpțiunile care nu sunt stabilite de lege.

Art. 1203.— Presumpţiunile cari nu sunt stabilite de lege,
sunt lăsate la luminile şi înţelepciunea magistratului; magistratul
nu trebue să se pronunţe decât întemeindu-se pe presumpțiuni
care să. aibă o greutate şi puterea de a naşte probabilitate; presumpțiunile nu sunt permise magistratului decât numai în cazurile
când este permisă și dovada prin martori, afară numai dacă un
act nu este atacat că s'a făcut prin fraudă, dol sau violenţă. (Civ.
956, ps 975, 1173, 1191 urm., 1197 urm.; C. com. 46; Civ.Fr.
|

1353)...

Text fr. 4ert. 1358. — Les presomptions qui ne sont

point

&tablies.

par

la loi, sont abandonnâs aux lumidres et ă la prudence du magistrat, qui ne doit
admettre que des pr&somptions graves, prâcises et concordantes et dans les cas seuattalement oă la loi admet les preuves testimoniales, ă moins que lacte ne soit
“
qu€ pour cause de frande ou de dol.
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Art, 1203

DESPRE

PREZUMPȚIUNI

Codul

civil
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Dew., Nofă sub Cas. I, 1538 din 15 lunie 1925, Pand. Rom.
INDEX

ALFABETIC

Obligations, Art, 1355,
No.
8; Bonnier,
Trait€ des preuves, No. 817; Marcad€, Art,
1353, No. i; Aubry et Rau, ed. 4a, VIU,
$ 766, p. 359; Dalloz, Rep.. Obligations,
No. 5012; Suppl., Obligations, No. 2051;
Laurent, XIX. No. 636: Huc, VIII, No. 544;

£. (la doctrină)

Acte 8, 19)
Apreciere

suverană

Comercială materie
Consecinţă 1, 22,

Contra actului
Convenţie 16.

Instrucție criminală 9,

10,

Liberațiune

18,

Pierdere

Curte de casaţie 12,

Definiţie

Prezumpţiuni concordanie

contrară

Fapte 8, 22,

2,

2, 6, 10, 26.

|

Fapte fizice 22,
Fapte naturaie 22,
Forţă majoră 13,
Fraudă 14, 23-95, 27, 28,:
Im posibilitate 13, 21.

Inceput de

13,

Peste cuprinsul actului 19, *

1.

Dol 14, 23—25,

Dovadă

16.

Marturi 2, 13, 14, 23, 23,
Ordonanţă de neurmărire

19,

dovadă scrisă

13, 15, 20, 26.

Prezumpţiuni

grave

3, 4,

Prezumpţiuni

precise

2, 5,

7, 10, 26,

Prezumpţiuni
urm,
Recurs 12,

simple

1

Simulaţie 25—28,

Terţi 2%,

1. Prezumpţiunile de fapt sau ale omului sunt consecinţele pe care magistratul,
în cazurile permise de lege, le
iraze
din faptele cunoscute pentru a deduce
descoperirea_
faptelor
contestate, (Alexandresco, VII, p. 518).
2. Prezumpțiunile simple invocate
de
o parte, pot, ca şi proba prin martori,
să
fie combătute de cealaltă parte prin
ajutorul altor prezumpţiuni contra sau
a
cărei alte probe. (Demolombe, XXX, oriNo.
246, 247; Dalloz, Re&p., Suppl.,
Obligations, No. 2061).
.
3. Potrivit dispozițiunilor art, 1353
ce,
civ. fr. (1205 c. civ, rom.), pentru ca
îribunalele să poată admite ca dovezi prezumptiunile simple, trebuesc ca
ele
ie grave, precise şi concordante, (Dallozsă
,
Râp.. Obligations, No. 5011; Suppl., Obligations, No. 2049; Alexandresco, VII,
p.
519).

4. Prezumpţiunile

sunt

grave,

sunt de natură a face impresie

când

asupra u-

nei persoane rezonabile. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 5011; Suppl., Obligations,

No.

2049:

Alexandresco,

5. Prezumpţiunile

ele se aplică direct

VII,

sunt

p. 319).

precise,

când

la faptul

care

sunt

concor

trebu-

eşte dovedit. (Dalloz,
R€p.,
Obligations,
No, 5041: Alexandresco, VII,
p. 319).

6. Prezumptiunile

dante,
când ele se bazează pe fapte
care au între
ele legături şi când o prezu
mpțiune nu

distruge
gations,
2

.

pe

No.

cealaltă.
50ti;

Planiol,

(Dalloz,

Râp.,

Alexandresco,

Obli-

VII,

p.

7. Cu

toate că art..1553 e, civ. fr. (1203
€. civ. rom.), vorbeşte de
prezumpţiu

ni la
plural. aceasta nu Înseamnă
că tribunala] este obligat să se bazeze
pe
prezumpțiuni, ci el poate să ia mai multe
în consideraţie o singură prezumpţiune
dacă este
gravă şi îi formează convingerea.
(Duvergier sur Toullier, X, No.
21, nota a;
Demolombe. XXX, No. 24;
Larombiere,

II, No.

40;

Alexandresco,

VII, p.

519: Contra: Toullier, X. No. 20; Bedarride, Du dol et de la fraude, I, No. 258).
8. Tribunalele pot scoate prezumpțiunile nu numai din faptele şi împrejurările
cauzei, ci şi în afară de cauză, cum ar
fi din instanțe anterioare în care au figurat părţile şi chiar
din
acte
străine
părților din proces. (Dalloz, R&p. Suppl.;
Obligations, No. 2050; Alexandresco, VIl.
320).

319,

p.

Doctrină.

1926, [, 69.

9, Astfel. tribunalele pot scoate
prezumpţiuni din o cercetare criminală,
chiar
dacă procedura ei sar fi terminat
prin o
ordonanţă de neurmărire. (Dalloz,
R&p.,
Suppl., Obligations, No. 2050; Huc,
VIII,
No. 345; Alexandresco, VII, p. 320).

10. Tribunalele vor aprecia în mod

suveran dacă
prezumpțiunile
suni
grave,
precise
şi
concordante.
(Dalloz,
Rep,
Suppl,, Obligations, No. 2052; Alexandresco, VII, p. 520).
1. Numai

în cazul

când tribunalele ar
când proba cu
martori nu era admisibilă, hotărîr
ile lor
vor cădea sub controlul curţii
de casaţie.
(Alexandresc

fi admis

prezumpţiunile
o,

VII,

p. 520).

12, Insă acel mijloc nu va putea
fi propus direct înaintea Curtii de
casaţie, dacă
nu ar fi fost invocat înaintea
instanței
de fond. (Alexandresco, VII,
p. 520).

_13, Potrivit

dispozitiunilor

ari. 1355 €,
civ. fr, (1205 c. civ. rom.),
prezumpțiunile
nu pot fi admise ca mijloace
de dovadă
decât
în cazurile când este admisi ,
bilă
proba cu martori. Această rezulă
işi găseşte aplicațiunea atât în cazul
vada cu martori este admisibilă când dodin cauza
valorii,
pecuniare
a
litigiului,
câț
şi
în cazurile când dovada cu
martori este
admisibilă cu excepțiune,
adică
atunci
când există un început de
dovadă
sau când partea a fost în imposi scrisă
bilitate
să-şi procure o dovadă scrisă,
sau când
a pierdut dovada scrisă din
o cauză de
forță
majoră
neprevăzută.
uranton,
XIII, No. 531; Demolombe, XXX,
No.
240:
Dalloz, Reâp., Obligations, No.
5010, 5023;
Suppl,, Obligations,
No.
2053;
Lauren
IX, No. 625, 630, 631; Huc, VIII, No. t,
544;
Planiol, II, No. 1104: Alexandresco,
VII,
318).

p.

14. Din

dispoziţiunile

finale

art,
1353 c. civ. fr. (1203 e, civ, rom.), ale
mu poate
rezulta că frauda şi dolul nu se
pot dovedi cu martori, după cum pare
din redacţia greşită a articolului. a rezulia
(Demo.
lombe,

— 354—

XXX,

No. 185, 242; Larombiăre,

O-

:

Codul

civil

DESPRE

bligations, Art. 1355, No, 3 urm.; Bonnier,
No. 815; Mourlon, II, No. 1656; Marcad6,
Art. 1355, No. 2; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2053; Laurent, XIX, No.
655, 634; Huc, VIII, No. 544; Alexandresco, VII, p. 317, nota 5).

15. Prezumpţiunile

nu

sunt

admisibile

25, Simulaţia nu poate fi dovedită, înire părţile contractante, prin prezumpțiuni

dacă nu este întovărăşită de fraudă. (Dalloz. Râp.. Obligations, No. 5045),

26. Dacă însă există un început de dovadă scrisă, părțile contractante vor putea dovedi simulaţia, prin prezumptiuni
grave, precise şi concordante, chiar dacă
nu e fraudă, (Dalloz, Rep, Obligations,

pentru valori mai mari de 150 lei, afară
dacă există un început de dovadă scrisă
sau există unul din cazurile excepționale
prevăzute de art. 1348 ce. civ, fr. (1198 c.
civ. rom.). (Dalloz, Rep., Obligations, No.

27.
tru a

3026),

o fraudă

„16. Această

regulă

îşi găseşte

aplica-

jiunea atât la conveţiuni, cât şi la liberaţiuni.
(Dalloz,
R€p.,
Obligations,
No.

5028),

|

17. Prezumpţiunile
sunt
admisibile
pentru litigii de valoare mai mică de 150
lei. (Dalloz, Re&p., Obligations, No. 5035).
18. In materie comercială; prezumpţiunile sunt, în principiu, admisibile până
la orice valoare. (Demolombe, XXX, No.
710: Larombiere, Obligations,
Art. 1337,
No. 22: Bonnier, Trait€ des preuves, No.
816;
Dalloz,
Rep.,
Suppl.,
Obligations,
No. 2060; Huc, VIII. No. 345; Lyon-Caen
et Renault, Il, No. 85; Alexandresco, VII,
p. 519, nota 2).
19, Prezumpţiunile nu suni admisibile,
în cazul când există un act scris, contra
sau peste cuprinsul actului, chiar dacă valoarea obiectului conveniiunii ar fi mai
mică de 150 lei. (Dalloz, R&p., Obligations,
No. 5034: Suppl., Obligations, No. 2054;
Alexandresco, VII, p. 518, 319).
20. Prezumpţiunile sunt totdeauna admisibile dacă există un început de dovadă

scrisă.

(Dalloz,

Râp.,

Obligations,

No.

5057; Suppi., Obligations, No. 2055).
21. Prezumptiunile
sunt
admisibile
când creditorul s'a găsit în imposibilitate să-şi procure o probă scrisă. (Dalloz,
R&p.. Obligations, No. 5039).

22. Prezumpţiunile

simple

sunt

admi-

sibile pentru dovedirea faptelor naturale
sau pur fizice, cu toate că ele produc uneori consecințe juridice. (Dalloz, Râp.. Obligations, No. 50536).
|
„23, Potrivit părții finale a ari. 1553 e.
civ. În, (1205 e. civ. rom,), dolul şi frauda
pot fi dovedite prin prezumpțiuni simple.
Această dispozițiune esie de prisos, deoarece dolul şi frauda pot fi totdeauna

dovedite

bligations,
No.

prin

No.

martori.
5023;

(Dalloz,

Suppl.,

Râp.,

Art, 1204

MĂRTURISIRE

O-

Obligations,

2057).

24. Dolul şi frauda pot fi dovedite prin
prezumpțiuni chiar între părţile contractante. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 5045,
Suppl., Obligations, No. 2052).
”

Secţiunea IV. — Despre

No.

5045;

Suppl.,

Obligations,

No.

2058).

Prezumpţiunile sunt admisibile pendovedi simulaţia, când ea ascunde

ea

la lege, ca și în cazul când

persoanelor.
contra
o fraudă
ascunde
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 5047),
29, Tertele persoane pot dovedi totdeauna simulația ca şi frauda, prin mar(Dalloz,
prezumptțiuni.
simple
tori sau
Râp., Obligations, No. 5050; Suppl., Obligațions, No. 2031, 2059).

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

1924 până

la 1927).

1. Un contract verbal, când valoarea
sa depăşeşte suma de 150 lei, nu poate fi
dovedit prin prezumpțiuni. (Cas. I, 1568
din 13.lunie 1925, Pand. Săpt. 3011935,
Pand. Rom.: 1926, Î, 69).
|
2. Prezumpţiile de fapt, fiind lăsate cu
totul, conform art. 1203 c. civ., la luminile şi judecata judecătorilor, instanța
de fond a fost în drepi în speţă să tragă
o atare prezumpţie din o scrisoare adresată proprietarului de către un terţiu, şi
care se referă la prețul subînchirierii făcută de chiriaşul principal şi a stabilit pe
baza ei prețul subînchirierii.
Însă odată admise aceste prezumpţii, instanța de fond nu mai poate pe baza art.
1191 c. civ., să respingă ca inadmisibilă
proba cu martori cerută de recurent, spre
a o combate şi anume spre a stabili că
chiria convenită de el cu subchiriaşul,
nu era acea prevăzută în menţionata scrisoare, ci alta mai mică prevăzută în contractul de subînchiriere intervenit între
ei, întrucât prin această dovadă recurentul
tindea să confirme, iar nu să contrazică
conținutul acelui contract. (Cas. I, Complet chirii, dec. 2979 din 27 Octomvrie
1925, Jur. Gen, 1926, No. 351).
,
autorită3, Certificatele eliberate de
țile polițieneşti au numai valoarea unor
prezumptii. (Cas. I, 5027 din î1 lunie 1926.

Pand. Săpt. 51/1926).

4. A se vedea: art. 185, nota 5; art. 1000,
nota 5: art. 1144 nota 5: art. 1175, nota 6;
art.

1198,

nota

mărturisirea

13:

art.

1295,

nota

10).

unei părți.

Art. 1204. — Se poate opune unei părți mărturisirea ce a făcut
sau înaintea începerei judecății sau în cursul judecății . (Civ. 1170,
începerii judecății, după
1) Mărturisirea este extrajudiciară atunci când "este făcută înaintea
este judiciară când! este făcută în faţa Judecăţii,

arată în acest art. 1204; mărturisirea

— 355—

cum

se

Art. 1204

DESPRE

1200 $ 3, 1205,

1206:

Civ. Fr. 1354).

Pr.

Tex. fr. Art. 1354.

—

judiciaire ou judieiaire.

MĂRTURISIRE

71,

civ.

urm, 259, 350;

L'aveu qui est oppos6 ă une partie,

Bibliografie
GeEoRGEAN
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Codul

N., Studii Juridice, vol. |,

civi]

C. com.:46;
est

0u

extra-

(continuare).

„Mărturisire.

Sava V. AUREL. Observaţie sub Jud. Ciochina-lal Indivizibilitate“, p. 62;
omiţa, 50 din 21 Febr.
1926, III, 8;

1925, Pand. Rom.
SonrBAN R. TRArAN, Notă sub Jud. ocol
Herţa 219/19
sub Trib. Teleorman S. I, 12 Oct. 1924, Pand. 25, Jur. Gen. 1925, No. 1415; Observaţie
Rom. 1926, III, 114.
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(la doctrină)
-

Acceptare 14
Act autentic 4,6,
|
Act
sub semnătură privată 6,
Adulter +,
Anulare 4,
Apreciere suverană 10.
Autoritate de lucru judecat 4,

Inscriere în fals 4,
Interogator 10,
Jurământ supletoriu 10,
Marturi 10,
Mărturisire 1 urm,
Mărturisire expresă 12,

Mărturisire extrajudiciară

13,
Mărturisire

Căsătorie 4.

Chestie

Chestie de fapt 5,

Declaraţie 7, 8,
Definiţie 1, 3.
Divorţ 4.
Dovadă 1,2, 4,7.

Probă
Refuz

Fals 4,
Filiaţiune +,

Hotărire +.
Inceput de dovadă
8, 10.

Incest.44 ;

judiciară

Mărturisire iacită 12.
Nulitate 4,
Prescripţie 4.
Prezumpţiune legală 1.
Prezumpţiuni 8, 10.

de drapt 3.

13.

Î, 2, 4,7,
10,

Separaţie de bunuri 4,
Separaţie de corp 4.

scrisă

i

Seriozitate 7.
Succesiune +.
Tăcere 9.

Doctrină.
1. Sa discutat în doctrină dacă măriurisirea este sau nu o probă. O parte din.
tre autori, între cari Aubry şi Rau,
zic
că mărturisirea constitue în realitate un
motiv de deciziune impus de lege judecătorului iar nu un simplu mijloc de probă;
şi e contrar logicii de a nu vedea în măr.
turisire decât un mijloc de probă, deoarece mărturisirea constituind o presumptie legală a adevărului, are de consecinţă
să dispenseze de orice dovezi pe cel ce
o invoacă şi să ridice judecătorului puierea de a cere o probă. (Aubry et Rau,
Cours de Droit civil francais, ed. 4-a,
VIII, $ 749, text şi nota 29),
.
2, Majoritatea
autorilor
însă.
consideră mărturisirea ca o probă prin
excelenţă, o probă specială şi cea mai
sigur
şi în acelaşi timp şi cea mai puternică ă
pe
care judecătorul o poate căpăt
a asupra
adevărului cererii formulate sau
a excepțiunii
propuse.
(Marcade,
Explications
thEoriques et pratiques du
Code Napol6on,
Art. 1556, No. 1; Mourlon,
crites sur le Code Napolon, Repâtitions €II, No, 1640;
emolombe,
Cours
de
Napolâon,
XXX, No, 530: Baudry et Code
Barde. Des 0.
bligations, IV, No. 2700;
faire thcorique et pratique Huc, Commendu Code Civil. VIII, No. 348, 551; Plani
ol, Trait€ 6l€-

meniaire de Droit civil, ed. 7-a,
II, No,
olin et Capitant, Cours €lementair 23;
e de
droit civil francais, II, pag.
245;
Colmet-Daage et Albert. Tissier, Glasson,
Prâcis
iheorique et pratique de procâ
vile, ed. 2-a, I, No. 699; Garsonnet,dure ci'Traită
thorique et pratique de proce
âdure, II,
$ 693, note 3; Dalloz, Repertoire
, Obligations, No. 5055; Alexandresco,
Explicaţia
teoretică şi practică a Dreptului
civil român, VII, pag. 321; Nacu, Drept
ul civil
român, II, No. 902; Matei
antacuzino,
Plomentele Dreptului civil, No.
641, pag.
Li

3. Aubry et Bau (VIII, $ 751, text
şi
nota 1, p. 167), definesc astfel mărtur
isirea, după sensul prevăzut de codul
civil;
„L'aveu (hoc sensu) est la declaration par
laquelle une personne reconnaît pour
vrai
et comme devant âtre tenu pour
avâre
son gard, un fait de nature ă produ â
ire
contre elle des cons€quences jurid
iques“;
această definiţie a fost adopiată de
cea
mai mare parte dintre autori şi
sensul ei
era admis şi de autorii predecesori
lui
bry et Rau. (Larombiere, Obligations, AuAri.
1554, No. 1; Marcad6, Art, 1356,
No. 2;
Demante et Colmet de Santerre,
Cours

analytique

de Code

civil, V, No.

354 bis;

Mourlon, II, No. 1637: Demolombe,
XXX,
No. 445, 450; Laurent, Principes de
droit
civil francais, XX, No. 155; Baudry
et
Barde,
Obligations, IV, No. 2701: Huc,
VIII, No. 346; Planiol, II, No. 22; Colin
et
Capitant, ÎI, p. 244; Garsonnet,
II, $ 693;
Dalloz, Rep.. Obligations, No.
xandresco, VII, p. 521. N. Georg 5055; Aleean, Studii Juridice,

1, p. 61).
„+ Mărturisirea este un mijloc
de probă
admisibil în

toate materiile, afară bine
teles,
acele care ating ordinea
publică şi de cazurile în care
legea opreşte
formal această dovadă,
'cum
ierie de separație de bunuri, ar fi: îu made separație
de corp şi de divorţ; în chesti
tie incestuoasă sau adulterină; uni de filiaasupra succesiunilor nedeschise încă;
în materie de
nulităţi absolute
- ale căsătoriei: asupra
unui drept stins prin prescr
ipţie: asupra
faptelor stabilite prin o
hotărîre care are
forta de lucru judecat; contra consta
tări.
lor conţinute în acte
autentice
Până la înscrierea în fals; asupr valabile
a fapte-
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gat:
lor cari nu sunt personale celui intero et

etc. (Mourlon, Il, No. 1640; Demante III;
Colmet de Santerre, V, No. 333 bis,

dovezi
care poate fi complectat prin alte
ânt
ca martori, prezumpțiuni sau. jurăm
322).
supletoriu, (Alexandresco, VII, p.

Pentru

valabilitatea

mărturisirii

11.
denu. se cere acceptarea celeilalte părţi,
(Demooarece este un act. unilateral.
lombe, XXX. No. 556; Demante et ColNo.
2709; Huc, VIII, No. 548; Planiol, IL. t, - met de Santerre, V, No. 335 bis, |; Aubry
Capitan
et
Colin
1213; II, No. 38 10;
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 751, p. 12; Mar5061;
TI, p. 243; Dalloz. Rep. ObL., No. civile
Art. 1554 urm., No. 2; Mass€, Droit
cad6,
dure
Bioche, Dictionnaire de procâ
, IV No. 2586; Laurent, XX,
rcial
şi
comme
i
No.
et commerciale, Interrogatoire,
VIII, No. 551; Alexandresco,
Huc,
168;
No.
dure
proce
urm.; Boncenne, Theorie de la 516; GlasVII,
p.
324),
civile, Ed. II, Bruxelles, ÎL, paz.
12. Mărturisirea este în regulă gene695, $ 788;
son, |. No. 834; Garsonnet, II, $
II,
rală expresă, afară de cazul prevăzut de
Nacu,
355;
534
p.
VII,
Alexandresco,
art. 234 pr. civ. rom, Când poate fi tade procedură
No. 905, 906; Tocilescu, Curs
cîtă. (Alexandresco, VII, p. 324).
ean,
Georg
N.
210:
No.
civilă. Partea III,
13. După art, 1554 e. civ. fr. mărturi-62).
64;
Studii Juridice, |, p.
este de două feluri: 1) extra-judi
sirea
decât
5, Mărturisirea nu poate avea loc
şi 2) judiciară; în codul civil rociară
iar nu
asupra chestiunilor pure de fapt,
art. 1204, diviziunea sa făcut
după
mân,
(Pothier,
şi asupra chestiunilor de drept.
ea făcută 1) „înaintea încerisir
mărtu
în:
Demolombe,
830;
II, No.
şi 2) „în cursul judecăObligations,
ții“
judecă
perii
ations,
XXX, No. 476; Larombiere, Oblig preu(N. Georgean, Studii Ţuridice, I, p.
i
,
Art. 1354, No. 2; Bonnier, Traite des
62).
Urme
ves, No. 347; Marcad6, Art, 1554 $ 751,
VII,
No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a,
Jurisprudență
No. 5060;
p. 167; Dalloz, Rep. Obligations, nt, XĂ.
Laure
2066;
No.
s,
ation
Oblig
Suppl.,
(Continuare dela 1924 până la 1927)
Planiol, II,
No. 136; Huc, VIII, No. 346;
322).
p.
VII,
eo,
No, 22; Alexandres
1. După art, 51 din legea judecătoriilor
atât
admisibilă
este
"ocoale, aciunile posesorii nu pot ti
de
6. Mărtuzisirea
contra acca întemeiate, decât îndeplinind
contra actelor autentice cât şi
admise
(Dalloz,
privată.
semnătură
sub
următoarele condițiuni:
telor
1. Dacă nu a trecut un ân dela tulbuR&p., Obligations, No. 5061).
să
rare sau deposedare,
7, Pentru ca declarațiile unei părți
tre2. Dacă reclamantul dovedeşte că înapoată fi considerate câ o mărturisire,
făcute
inte de această dată el a posedat cel pubueşte ca aceste declaraţii să fie
vor putea
țin un an, şi
în mod serios, cu ştiinţă că ele
lombe,
(Demo
probă.
ca
3. Dacă posesiunea lui, întruneşte conei
contra
servi
s,
ation
Oblig
,
biere
le cerute de art, 1846 şi 1847 cod.
Larom
dițiuni
450;
XXX, No.
preudes
Trait€
er,
Bonni
civil.
3;
Art, 1354, No.
No.
Dacă este exact că mărturisirea judişes, No. 347. 553: Maread, Art. 1554, 5058;
No.
Obligations,
ciară a unei părți (ari. 1204 ce. civ.), conRep.
2; Dalloz,
şi
Laurent,
2062;
No.
stitue în drept un mijloc de dovadă
Suppl.. Obligations,
când
Alexandacă de asemeni este exact că atunci
XX, No. 158; Huc, VIII, No. 346;
a
partea nu se prezintă în instanţă spre
dresco, VII. p. 325).
ta poate
xăspunde la interogator, judeca
9. Declaraţiile care nu înirunesce caracconsidera această împrejurare ca o mărierele prevăzute de lege peniru a constiîn favoarea aceluia
ut
încep
un
ca
servi
turisire complectă
pot
e,
tui o mărturisir
l, nu este mai
gatoru
ne.
întero
mpțiu
propus
prezu
a
o
ca
care
sau
de dovadă scrisă
reguli nu
,
aceste
că
biere
însă
Larom
at
455;
adevăr
„No.
puțin
(Demolombe,
et
se aplică decât atunci când este vorba de
Obligations, Art. 1554 No. 3; Masse
şi
fapte personale, aceluia căruiai se proVerg€ sur Zachariae, III, $ 605, text
care fiind în !
Ofapte,
pune înterogatorul,
nota îi, p. 538; Dalloz, Rp. Suppl.,
duce la deslegapot
|
,
pricina
cu
ră
legătu
2062),
No.
ions,
bligat
IN
a
rea ei.
9, Tăcerea păstrată de v parte asupr
conCă în chestiunea ce ne preocupă, trefaptului pretins de cealaltă parte, nu
abue să distingem după cum faptele
stitue. în general, o mărturisire. (iDemo
inla
ă
chemat
este
partea
hau,
supra cărora
lombe, XXX, No. 455 urm.; Aubry et XX,
terogator, constituesc nişte date asupra
nt,
ed. 4-a, VIN, $ 751, p. 18; Laure
cărora este posibil a se cere cuiva mărtuNo. 157).
, sau sunt nişte chestiuni de drept
risirea
la
nde
10. Refuzul părții de a răspu
pot fi lăsate la aprecierea părților.
nu
ce
gaintero
interogator san nevenirea ei la
(art. 1486 şi 1487 c, civ.), dând
legea,
Că
ată,
torul propus, fără o cauză binecuvânt dera
juridică a posesiunii, în aţiunea
defini
dă facultatea tribunalului de a conși
intră o serie de fapte de
ie
definiţ
ceastă
comaceste împrejurări ca 0 mărturisire“ intecu totul particulară, lăsate la anatură
s
propu
a
ce
celui
plectă în favoarea
precierea judecății, singura în drept de
dovadă
rogatorul sau ca un început de

et
Demolombe. XXX. No. 477. 483: Aubry 175,
4751 —B: Lauren:, XX, No.
Rau, VIII,
No. 2702,
176; Baudry et Barde. Obl. IV,
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a verifica şi stabili dacă cuprind în sine elementele juridice ale posesiunii cerute
de art. 51 din legea jud. ocoale.
Dacă, în speţă, primele două condiţiuni puieau fi dovedite înaintea instanţei

de fond

cu interogatoriu]

pâritului

recu-

rent, deoarece erau fapte de care acesta
a putut avea personal cunoştinţă, în niciun caz însă a 3-a condiţiune nu mai putea
fi dovedită pe această cale, — căci cum
s'ar putea susține că constitue un fapt personal părţii, chestiunea de a se şti dacă o
posesiune este paşnică, publică, sub nume
de proprietar, etc.?

Prin

urmare,

interogatorul

fiind

propus

şi asupra elementelor juridice ale posesiunii, el nu era concludent, şi deci judecătoria de ocol numai printr'un exces de
putere şi cu violarea art. 31 din legea judecătoriilor de ocoale a admis acţiunea,
fără ca reclamantul să fi făcut dovada
prin celelalte mijloace de probaţiune ad-

Codul

civil

mise de lege, că întruneşte şi cea de a 5-a
condițiune cerută de acest articol, (Trib. .
Covurlui s. Î, sentinja civilă din 27 Noemvrie 1925 dos. 2418/9292, Jur. Gen, 1925,
No. 973).
.
2. Declaraţia făcută la Parchet, asupra
unor convențiuni, are în civil
efectele
mărturisirii extrajudiciare, o probă necompleciă. un început de dovadă, carz
face admisibilă proba testimonială peniru
stabilirea contractului. (Trib. Teleorman,
12 Oetomvrie 1924, Pand. Rom,, 192%, III,
114).

3. In conformitate cu dispoziţiile art.
1204 din codul civil, mărturisirea făcută,
fie în cursul unui proces, fie cu altă oca.
zie, dar recunoscută sau consemnată În
ir'un . înscris, poate
fi opusă
pâritului,
(Jud. ocol. Herţa-Dorohoi, 219 din 1995,
Jur. Gen. 1925, No. 1415),
4. A se vedea: art. 1197, notele 2 şi
3.

Art. 1205.—Mărturisirea extra-judiciară verbală
nu poate servi
când obiectul contestaţiunii nu poate îi dove
dit prin
martori. (Civ. 1191 urm., 1197, 1198; Civ. Fr. 1355).

de

dovadă

Tex. fr. Art. 1355. — Trallegation d'un aveu
extrajudiciaire purement
verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une
demande dont la, preuve testimoniale ne serait point admissible.

Bibliografie

(continuare).

GEoRGEAN N., Studii Juridice, vol. |. „Mărturisire.
Indivizibilitate“, p. 62;
SCRIBAN R. TRAIAN, Observaţie

sub Trib. Teleorman S. IL, 12 Oct. 1924, Pand.
Rom. 1926, III, 114.

INDEX

ALFABEȚIC

(la doctrină)

Act 2, 3,

Act scris 2,
Anulare 15,
Apreciere
9,
23,
Capacitate

Mărturisire

8,
16.
suverană

4—7,

14.

Cauze extrinseci 16.
Cauze

intrinseci

Declaraţie 5.

Mărturișire extrajudiciară

15,

tacită

12, 13,

Mărturisire extrajudiciară

Definiţie 5,

verbală

Dol 15,

Dovadă 13, 17, 18,
Drept englez 7.
Drept italian 7.
Efecte 11, 12, 15, 16,
Eroare 21, 22,
Fapte probante 4, 19,
Indivizibilitate 6—9,
Intenţie 5, 16,

Marturi 17,

Mărturisire

extrajudiciară

1 urm,
Mărturisire extrajudiciară
expresă 12.
Mărturisire extrajudiciară
scrisă 2, 5, 8,
:

Mărturisire

2, 8, 17, 18, 19,

judiciară

4, 6, 7,9,10,18,21,
Nulitate 15, 16.
Plată 13, 20,
Probă 13, 17, 18,
Revocare 21, 22, 23,
Scrisoare 2, 3,
Seriozitate 5, 7,
Simulaţie 15,

Violenţă 15,

4 urm,

No.

Doctrină,
1. După art. 1554 c. civ. fr., mărturisirea este de două feluri: 1) extra-judiciară
şi 2) judiciară. În codul civil român după
art. 1204, diviziunea sa făcut în: 1) mărturisire făcută înaintea începerii judecăbi; 2) mărturisire făcută în cursul jude-

gătii.

(N.

Georgean,

Studii

Juridice,

1,

2. Mărturisirea extra-ju
diciară este aceea care se face în afar
ă de Judecată,
la poate fi scrisă sau verb
ală. Mărturisirea exira-judiciară scrisă
nu trebueşte
confundată cu proba scri
să; actul scris
care constată o convențiune,
care a avut
loc între părţi, nu este o
mărturisire, deoarece aceasta presupune
că nu sa dresat un înscris special pent
ru a constata
convenţiunea,
Pothier,
defineşte
astfel
mărturisirea
extra-judiciară:
„Când
o
parie face mărturisirea dato
riei printr'o
Scrisoare sau într'un act
care nu a avut
de obieci să constate fapt
ul
thier, Obligations, No. 834; litigios“. (Poemolombe,
XXĂ, No. 546, 547; Demant
e et Colmei de
Santerre, V,

1, p.

No. 332 bis, I; Mourlon,
1044: Dalloz, Rep., Obligati II,
ons,
5151; Suppl, Obligations,
No.

1657,

No.
2145;
Laurent, XX,_No, 217; Bau
Puisations V, No. 2705 dry et Barde.
;
Alexandresco,
.
UI, p.
3
Astfel, constitue o mărturis
ire extrajudiciară aceea care
are loc într'o con-

versație,

care

nu

într'o

avea

gatii sau plata.
546; Larombitre,
No.
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1;

scrisoare,

de

Dalloz,

obiect

sau

să

act

obli-

Obligations,

“No.

(Demolombe,
Obligations,

R&p,,

întrun

constate

XXX. No.
Art, 1355

*

Codul

civil

DESPRE

Art, 1205

MĂRTURISIRE

*

5151; Laurent,
VII, p. 325),

XX,

No. 217; Alexandresco,

4. Codul civil român şi cel francez
nu

se

ocupă de mărturisirea extrajudiciară decât
în art. 1205 ce. civ. rom. (1555 c. el. fr),
ceea ce a făcut ca majoritatea doctrinei
şi jurisprudenţei să decidă că legea a voit
să lase la aprecierea tribunalului forţa sa
probantă, deoarece prezintă mai puţine
garanţii, ea producându-se în împrejurimi mai putin solemne ca mărturisirea
judiciară.
(Demolombe,
XXX, No.
544;
Aubry et Rau, VIII, $ 751, text şi nota HM;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 5155; Baudry et Barde, Obligations, IV, No. 2725).
5. Laurent însă, critică această vărere
şi zice că judecătorii au dreptul să aprecieze numai dacă mărturisirea extra-judiciară serisă este serioasă, adică dacă declaraţia este făcută cu intenţia ca să servească de probă părţii adverse şi în cazul
afirmativ ea fiind declaratia adevărului,
trebuie să facă deplină credință. (Laurent, XX, No. 219; Comp: Huc, VIII, No.
347: Alexandresco, VII, p. 327).
|
6. Este un mare interes a se distinge
mărturisirea judiciară de cea extra-judiciară. In adevăr, mărturisirea judiciară,
este indivizibilă; mărturisirea extra-judiciară, după cea mai mare parte a doctrinei şi jurisprudenţei este deasemenea
în principiu indivizibilă, încă indivizibilitatea nu constitue peniru acest fel de
mărturisire o regulă legală, judecătorii
au o foarte mare putere de apreciere şi
sunț liberi a o aplica sau nu, deoarece
art. 1206 c. civ. rom. (1556 e. civ. fr). nu

vorbeşte

decât

de mărturisirea judiciară,

deci numai acestui fel de mărturisire urmează să i se aplice dispoziţiile lui. (Mourlon, ÎI, No. 1445; Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 552 bis. II; Demolombe,
XXX, No. 486, 554; Aubry et Rau, VIII,
$ 751, text şi nota 42; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5161; Suppl.. Obligations, No.
2147; Baudry et Barde, Obligations, IV,
No. 2725; Glasson, I, No. 834, nota 2).
1. În părerea opusă se susține că indivizibilitatea mărturisirii rezultă din chiar
esenţa acestei probe şi prin urmare orice
mărturisire eşte indivizibilă. Dacă legea
nu vorbeşte decât de mărturisirea judiciară, este, deoarece această mărturisire
este prin ea însăşi serioasă din cauza

condiţiilor

în

care

se

produce,

pe

când

mărturisirea făcută în afară de judecată
poate să nu fie serioasă; deci aprecierea
judecătorului urmează să se exercite numai asupra stabilirii seriozităţii sau neseriozității mărturisirii extra-judiciare şi
de îndată ce el decide că ea este serioasă,
ea trebuie să producă aceleşi efecte ca şi
mărturisirea judiciară şi deci nu mai poate
fi scindată. Acest sistem a fost admis în
mod
formal
de
legiuitorul
italian. În
dreptul englez
mărturisirea
extira-judiciară este indivizibilă, pe când cea judi-

ciară este divizibilă.

de droit, Confession,

(Merlin, Questions

$ $ 5 și 4; Laurent,

XX, No. 219-—221;

dry

et Barde,

Huc, VIII, No. 347; Bau-

Obligations,

IV, No.

2735;

Planiol, II, No. 50; Bioche, Aveu, No. 37;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 5161; Degrea, Scrieri Juridice, vol. I. Mărturisire
judiciară, p. 560—368; Alexandresco, VII,

p. 327; Cantacuzino,

No. 641, p. 612).

8. După a treia părere,
mărturisirea
extrajudiciară verbală. este divizibilă, iar
mărturisirea extrajudiciară scrisă este îndivizibilă, deoarece
nu
se poate diviza
proba care rezultă dintr'un act scris. (Larombi&re, Obligations, Art. 1356, No. 23;
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2147).
9. Mărturisirea extrajudiciară repetată
în justiție, devine, după o părere, indivizibilă, deoarece se transformă în mărturisire
judiciară,
(Merlin,
Questions
de
droit, Confession, $ 3, No. 2; Dalloz, Rp.
Obligations, No. 5163).

10. După altă părere, dacă mărturisirea
extrajudiciară a fost repetată în justiţie,
în acest caz vor exista două mărturisiri
cu caracterele şi efectele lor proprii şi
partea care se prevalează va invoca unu
din mărturisiri care îi va fi mai folositoare. (Demolombe,
XXX, No. 49%; Larombiăere, Obligations, Art, 1356, No. 7:
Dalloz, R&p., Obligations, No. 5163: Suppl.,

Obligations,

No.

2148;

Laurent,

XX,

No.

163).
11. Mărturisirea
extra-judiciară
nu
produce niciun efect dacă priveşte o materie contrară legii. (Dalloz,- R6p., Obligations, No. 5158).
12. Mărturisirea extra-judiciară poale
fi expresă sau tacită şi ambele aceste fe-

luri de mărturisiri,

produce

acelaș

efect.

(Larombisre, Obligations, Art. 1555, No.
7; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5159).

13. Astfel, plata făcută de 6 persoană,

constitue o mărturisire tacită a datoriei şi
dacă ea pretinde că nu datora nimic, va
trebui să dovedească alegaţia sa. (Larombiere, Obligations, Art. 1355, No. 7; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5159).

14. Pentru

ca mărturisirea

extra-judi-

ciară să fie valabilă, trebueşte ca persoana ce a făcut-o, să fie capabilă a se
obliga. (Duranton, XII, No. 542; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 5157),

15, Mărturisirea

extra-judiciară

cu-

prinsă întrun act lovit de o nulitate,
care provine din o cauză intrinsecă, este
fără efect. Astfel este, când actul este
nul pentru cauză de violență, dol, simulaţie. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 5152).

16. Dacă însă actul este lovit de o nu-

litate care provine din o cauză exirinsecă, mărturisirea extra-judiciară îşi produce efectul, cu toate că actul a fost anulat, afară de cazul când actul a rămas
“în intenţia părților în stare de proect,
(Dalloz, R&p., Obligations, No. 5152). |

17. Dovada

diciare

în cazul
martori.
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pur

unei

verbală

când

mărturisiri
va

fi

este admisibilă

(Dalloz,

Râp..

extra-ju-

admisă

numai

dovada

Obligations,

cu

No.

Ari,

1206

DESPRE

5155; Laurent,

XX,

VII, p. 325, 326).

No,

217; Alexandresco,

a

18. Mărturisirea
extra-judiciară
verbală când a fost dovedită, face aceeaşi eredinţă, contra autorului ei, ca şi mărturisirea judiciară. (Demolombe, XXX, No. 548

urm.;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a, VIII, $ 751,

text şi nota 41, p. 180; Dalloz, Rp. Obligations, No. 5154; Laurent, XX, No. 218).
19. Tribunalale !vor aprecia împrejurările şi vor determina în mod suveran
forta probantă a mărturisirii extra-judiciare verbale, (Demolombe, XXX, No. 548
urm.; Larombiere, Obligations, Art, 1355,
No. 6; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ Z51,
p. 180; Dalloz, R€p., Obligations, No. 5155;

Laurent, XX, No. 218; Comp.

contra: Ale.

xandresco, VII, p. 327).
20. Resulele prevăzute mai sus îşi găsesc aplicațiunea nu numai la mărturisi
rea extra-judiciară a unei obligaţii din
partea debitorului, ci şi la mărturisirea
exira-judiciară a unei plăţi din partea
creditorului. (Demolombe, XXX, No. 533:

Larombiăre,
Dalloz,

Rep.

Obligations,
Suppl.,

Codul civil

MĂRTURISIRE

fi revocat, (Merlin, Questions de droit, $5,
4, Titl. I[, p. 5ii urm.; Mass, Droit commercial, IV, No. 2595; Dalloz, Rep., Obli-

gations,

Huc,

No.

VIII,

5164:

No.

23. După

iurisirea

altă părere

extra-judiciară

judiciară
. cuprinsă

într'un

act

a fost
poate

2%:

VII,

dominantă,
poate

p.

măr-

fi

tot-

să aprecieze, după împrejurări, dacă trebueşte să ţie cont sau nu de retractare.
(Duranton,
XIII, No.
540;
Demolombe,
XXX, No. 555; Larombiăre,
Obligations,
Art. 1356, No. 31; Demante et Colmet de
Santerre, V, No, 352 bis, III; Bonnier,
Trait€ des preuves,
No. 559 urm.; Mourlon, Îl, No. 1645: Marcadă, Art, 1354-1356,
No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 751,
text şi nota 42, p. 180; Dalloz, R&. Obligations, No. 5164; Suppl., Obligations,
No.

2149).

24. A

codul

.

se vedea:

civil,

cu notele

art.

1204

şi

respective.

1206

din

Jurisprudenţă

No.

sinalagma-

tic sau întrun act unilateral, care
remis părții căreia îi profită, nu

No.

deauna revocată, rămânând ca tribunalele

2146).

21. Mărturisirea extra-judiciară poate
fi revocată pentru eroare de fapt, ca şi
mărturisirea
judiciară.
(Dalloz,
R&p.
Suppl., Obligations, No. 2149).
22, În cazul când nu există eroare de
fapt, după o părere, mărturisirea extra.

XX,

Alexangresco,

327),

Art. 1536, No. 3;

Obligations,

Laurent,

547;

(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. Declaraţia făcută la Parchet
asupra
unei
convențiuni,
are în civil efectele
mărturisirii extra-judiciare, o prob
ă necomplectă, un început de
dovadă,
care
face admisibilă proba testimonială pentr
u
stabilirea contractului. (Trib. Teleorma
n,
12 Oet., 1924, Pand. Rom., 1926, III, 114),

Art. 1206.— Mărturisirea judiciară se poate face
înain

tea judecătorului de însăși partea prigonitoare, sau de
un împuternicit special. al ei spre a face mărturisire.
„O asemenea mărturisire face deplină dovadă
în contră acelui
carea mărturisit; nu se poate despărţi în contr
a-i şi nu poate fi
revocată de el, afară numai de va proba că a
făcut-o din eroare
de. fapt *). (Civ. 1184,
urm.,

233;

1204. 1536 ;- 1545,

1171;

Civ. Fr. 1356).

Tex. fr. Art. 1356— L'aveu judiciaire
est
justice la, partie
;
, ou son fond6 _de de prouvoir speeial,

la

Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait,
„Îl

Pr.

civ.

dâclaration
-

124,
que

227

fait

en

ne peut &tre divis6 contre lui.
I- ne
ne “peut
“pe
+ - Îl:
âtre€ 'r&voque,6, ă moins qu'on ne prouve
qu'il a 6t€ la suite d'une
erreur de fait.. |] ne pourrant ctre r6voq
ut, sous pretexte d'une erreur de dr
oit,
|
E
„Bibliografie (continuare), -. CONSTANTINESCU Jac. N. Desore: succesiuni
i,p. 146, 147;
GeoRGEAn N., Studii

Penr

Eucex,

, Juridice, vol. I, „Mărturisire. Indivi
zibilitate“,
Notă 'sub Trib.

p. 60 urm.;

Dorohoi 47 din 18 Sept. 1924, Jur.
SCRIBAN R, TRArAN, Notă sub judec
Gen. 1926, No. 53..
. Ocol Herţa-Dorobhoi,
648 din 1935, Jur.. Gen. 1926, No. dz,
1) Art, francez cotesp
dei droilă,
unzăător 1336,
espunz
36, continu
continuă
ă:: „Il ne'paurrait
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tre râvoqud sous “Prelexte: d'une

drreuf.

Codul

DESPRE

civil
INDEX

Astfel s'a decis că sunt mărturisiri extra-

ALFABETIC

Act autentic 2.
Acţiune
Acţiune

oblică 14.
pauliană 15.

Anulare 46.
Apreciere suverană

claraţia să fie făcută în cursul procesului,
ci trebue să fie făcută în însăși instanță;

Mandat 4, 2, 7, 8 9.
Marturi 1, 32.
Mărturisire 1 urm,

3, 35,

N
, 29,
20,
Mărturisire complexă
A
Ş
23—27,
3 ă
Mărturisire extrajudiciară

Autoritate de lucru judecat 2.
Buna credinţă 25.
Cambie 1, 22,
Capacitate 6.
Cauză ilicită”46,
:Chestiune de drept 3f.

1,

Franţa), şi constatată înti”un inventar dre-

2.

„Mărturisire judiciară 1
urm.

Codebitori 17.
Comercială materie 32.

sat cu ocazia ridicării .peceţilor sau în
alte materii; 5) Declaraţiile consemnate
în acte de urmărire sau de executare; cari

Sa

Mărturisire

judiciară

scrisă 4.

Creditori 14, 15, 23.
Curte de Casaţie 35, 36, 37.
Dar manual 22,

Datorie 12, 19, 23—26.
Definiţie 1, 20—23.

Obiect 18, 16.

Ordine publică 29.
Penală materie 32.
Dol 15, 29, 45.
i Plată 23, 24, 26, Donaţiune 22, 23.
30, 32,42. | Presupunere 23, 25.
Dovadă 11, 12,23,
| Prezumpțiune legală 32,
Echitate 23, 24.
Prezumpţiuni simple. 32,
Emanaţie 5,
Probă 11, 12, 25, 30, 32, 42.
42—45,
Eroare 34, 38, 39,
Proces 1, 2.
Executare silită 1,
Proces-verbal 4.
Exemple 1, 24, 22, 23, 25,
Protest +.
Fals 29,
Ratificare 47.
Fapte accesoriiz24, 25, 29,
Fapte

este controversată; 8) Mărturisirea pe care
o persoană o face ca martor într'un proces

corecţional, când se invoacă într'o instanță

29, 32,

Fraudă 15, 29, 45,
Hotărire 4.
Imposibilitate 29.
Imprumut 2|, 22,

Inceput de dovadă
1.

Indivizibilitate 2,

scrisă

Urmărire silită 1,

Vânzare

22.

Doctrină,
judiciară,

1. Mărturisirea

se

cum

după

procuratorul

sau

partea

spe-

său

cial. Pothier, defineşte astfel mărturisirea
judiciară: „Cest la confession qu'une partie fait devant le juge, d'un fait sur lequel
est interroge et dont le juge donne acte“,
Din faptul că art. 1356 c. civ. fr. (1206
c. civ. rom.), vorbeşte că mărturisirea este
declaraţia ce se face „în justiţie“, o mare
parte din doctrină şi jurisprudență con-

chide

că

pentru

considerată

ca

o mărturisire

judiciară,

se

cere

ca

personae“;

„ratione

lon, II, No. 1638, 1644; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 352 bis, Il, 335 bis,
I, II; Demolombe, XXX, No. 454, 488, 489,
492—495, 498; Aubry et Rau, VIII, $ 751,

exprimă art. 1356 c. civ. fr. (1206 c. civ.
rom.), este declaraţia pe care o face în
justiţie

incompetent

bunal

2) Declaraţiile făcute înaintea arbitrilor;
5) Declaraţiile făcute înaintea judecătorului de pace (în Franţa), delegat de un
Tribunal comercial conform art. 428 pr.
civ. franceză pentru a asculta părţile şi
a dresa proces-verbal de declaraţiile lor;
de asemenea, înaintea unui judecător când
i sa dat o misiune asemănătoare. (Merlin,
Questions de droit, Confession, $ î; Mour-

Terţi 16.
'Tutor 10.

înterogator 4.

15, 20 text

No.

IV,

şi notele 7, 8 şi

348;

No.

Baudry

et

2705-2705;

Barde,

10; Huc,

Planiol,

Îl,

procâdure

fie:

ea

să

et

Garsonnet,

II,

8 693;

fie

între una

consi-

derând ca extra-judiciare orice alte mărturisiri câre nu ar îndeplini aceste condițiuni.

—

5095;

Alexandresco,

5;

Contra,

Cantacuzino,

în

ceea

ce

Loi

Bellot,

nota

terţ,

I,

commerciale,

civile

instanţa în care este invocată, iar nu întrun proces diferit, fie între aceleaşi părţi,
şi un

26;

Que-

sțion 229; Bioche, Dictionnaire, Aveu, 2,
3. 28, 30; Glasson, I, No. 834, nota 2, 835;
procâdure civile, ed. îl, pag.
Rep., Obligations, No. 5058,

părți

No.

Colin et Capitant, Il, pag. 244; Carre,
Cauveau Adolphe et Dutruc, Lois de la

să

1) ca mărturisirea să fie făcută în instanţă,
întrun proces; 2) să fie făcută chiar în

VIII,

Obligations,

îndeplinească următoarele două condițiuni:

din

debi-

făcută de

ca portărel, cu ocazia facerii protestului
|
unei cambii.
Şi s'a decis că sunt mărturisiri judiciare:
1) Măriurisirile făcute înaintea unui tri-

| Somaţie 1.

20—37.

9) Mărturisirea

ulterioară;

tor înaintea portărelului sau înaintea -judecătorului de ocol, care intrumentează

Recurs 35, 36, 37,
e
Remitere de datorie 23.
Rentă 22.
Revocare 34, 38—46.
Scrisoare f.
Simultaneitate 22, 23.
Solidaritate 17.

24, 25,

principale

28,
Incompetenţă

este o formalitate care precede instanța
şi nu face parte din ea; chestiunea de altfel

Reclamaţie 1,

-

Fapte diferite 26.

nici a o continua sau pen-

tru a o complecta; 6) Răspunsul înserat
în dovada predării unei somaţii, deşi este
semnat de persoana care l-a dat şi de
portărel; 7) Mărturisirea. făcută la biroul
de împăcare la judele de pace (în Franţa),
împăcării
pentru motivul că procedura

Novaţiune 23,
Naulitaţe 46. .

Depozit 22, 23, 24.

Divizibilitate 2, 20—37.
.
Dobânzi 19, 22.

peniru

nici

instanţe,

unei

raport

niciun

a o introduce,

Minori 10.
Moştenitori 13.
Neverosimilitate 29.
Notar 1.
ă
Notificare 1.

Contract 32.

un caracter . judiciar, adică
aceste acte nu se leagă sub

nu prezintă
atunci când

Mărturisire judiciară ver,
bală 4.
Mărturisire pură şi simplă
20,21,

Compensaţie 25, 26.
Conexitate 22, 23, 25, 29.
“Confirmare 47.
“Consecinţă juridică 33.

înserată într'o reclamaţie
administrative;
autorități
făcută înaintea unui tribu„ratione materiae“; 4) De(în
notarului
înaintea

2) O declaraţie
unei
adresată
5) Mărturisirea
nal incompetent
făcută
claraţia

20,

calificată

Mărturisire

Aibitri 1

ar îi

când

chiar atunci

scrisă în timpul unui proces de o: parte
către cealaltă, deoarece nu ajunge ca de-

“Judecător de pace 4.

Advocat 9.

într'o

făcută

declaraţie

o

misivă,

scrisoare

Interpretare :27, 33, 35.
Inventar 1.
Invocare 37,
_
Joc de noroc 46.

39, 40, 41.

1)

judiciare:

(la doctrină)
Acceptare

Art. 1206

MĂRTURISIRE

VII,

No.

p.

327,

64,

priveşte

sur

la

24; Dalloz,
5063, 5071,
528,

pag.

329

612;

mărturisirea

făcută la biroul de împăcare la judele de
pace pe care o _ consideră ca o măr-

turisire judiciară:

361 —

Boncenne,

I, p. 202; De-

Art. 1206
molombe,

VIII,

DESPRE
XXX,

$

751

text

No._49i;

şi

Aubry

nota

9;

et

Comp:

MĂRTURISIRE

Rau,

N.

Georgean, Studii Juridice, |, p. 65, 66).
2. O altă parte din doctrină şi jurisprudenţă nu împărtăşeşte această opiniune
şi decide că o mărturisire făcută într'o
instanţă trebue să fie considerată ca ju-

diciară

când

este

invocată

în

o altă

in-

stanță posterioară celei în care a fost făcută, pentru următoarele
consideraţiuni:
1) Art. 1356 c. civ. fr. (1206 e. civ. rom.),

nu,

face

distineţiune

şi califică de mărtu-

risire_ judiciară orice declaraţie făcută în
justiție de o parte sau de procuratorul său

special,

fără

a cere ca această

declaraţie

să fi fost făcută în instanţa chiar în care
a fost invocată; însă pentru a putea stabili dacă o mărturisire este judiciară sau
exira-judiciară, trebue
să ne
conducem
după dispoziţiile art. 1556; acest articol
cere ca declaraţia să fie făcută în justiţie,
adică înaintea unui judecător chemat a
hotărî asupra unui litigiu. Deci chiar dacă
o mărturisire ar fi constatată printr'un
act autentic, ea nu ar putea fi considerată
ca o mărturisire judiciară, căci nu este
primită de un magistrat care lucrează ca
judecător şi căruia legea îi dă
puterea
de a primi mărturisiri; 2) Dacă mărturi-

sirea nu are forța adevărului, ea are cel
putin forţa lucrului judecat, „confessus

pro judicato habetur“; or, autoritatea lucrului judecat constă în aceea că poate
fi invocată în orice instanţă survenită după
aceea în care a fost făcută; 3) Principala
consecinţă a mărturisirii judiciare este
—
upă cum vom vedea — indivizibilitatea

sa; ea nu poate

fi, după

art.

1556 e

civ.

fr.- (1206 ce. civ. rom.), scindată; or,
dacă
mărturisirea făcută în o instanţă precedentă
nu ar avea puterea unei mărturisiri judiclare, ci a unei mărturisiri extra-judiciare,

ea ar putea atunci să fie scindată contra
autorului său, ceea ce este inadmisibil;
4) Se opun principiile de moralitate ca a.

același fapt să poată fi ţinut ca adevărat
într'un proces şi fals într'alt proces ulterior
şi deci o mărturisire trebue să fie socotită judiciară când este făcută înaintea

judecății

şi este menită

a servi ca probă

părții adverse, independent de împrejuvarca că această mărturisire este
utilizătă
in insăşi procesul angajat sau
mai târziu
intrun
alt proces născut
între aceelaşi
părți. (Marcad, V, Art. 1556, No.
2; Lau-

rent,

XX,

tionnaire,

No.

160,

Aveu, No.

3. Tribunalele

veran,

mentele
lombe,

dacă

162, 164;

vor

sunt

28;

Bioche,

Nacu,

II, No. 902).

aprecia

întrunite

în

în

Obligalions,

No.

Art.

462,

1356,

529;

No.

mod

cauză,

unei mărturisiri judiciare.

XXX,

Dic-

su-

ele-

(Demo-

Larombiăre,

24;

Marcade,

Art. 1534, 1556, No. 3; Aubry et Rau,
ed.
4-a, VIII, $ 751, p. 179; Dalloz, Rep.,
Obli-

gations, No.
2082).

5079; Suppl.,

Obligations, No.

4. Mărturisirea
judiciară
poate
1) scrisă şi 2) verbală. 1) Mărturisirea fi:
judiciară este
scrisă,

atunci

când

este

con-

Codul

civil

semnată în piesele sau actele de procedură
notificate în cursul instanţei; 2) Mărturisirea judiciară este verbală, atunci când

este

făcută în mod

verbal

în

cursul

pro-

cesului. Ea se poate produce în trei cazuri:
1) Sau mărturisirea este rezultatul unui
interogator formal pus de una dintre părţi

celeilalte, conform art. 227 şi urm. pr. civ.
rom. (In Franţa: „interrogatoire sur faits
et articles“ — ari. 524 şi urm. pr. civ.
tr. — sau „la comparution des parties“ —
art. 119 pr. civ..îr.); 2) Sau mărturisirea

esie rezultatul unei
declaraţii spontane
făcută de parte în instanţă fără să fi fost

întrebată;

5)

Sau

mărturisirea

iatul unor întrebări puse

este

rezul-

de magistrat din

oficiu, pentru luminarea cauzei. În ce priveşte forma în care trebue să se constate
aceste trei cazuri de mărturisire, se de-

cide

astăzi

în mod

constant

că preserip-

țiunile art. 232 pr. civ. rom., de a se încheia un proces-verbal care să consemneze
răspunsurile părţilor, se cer numai când

este vorba de un interogator formal propus

de una dintre părţi celeilalte, iar nu şi
atunci când hotărîrea judecătorească, consiată răspunsurile făcute de o parte la întrebările ce magistratul este în drept a-i

face, sau când însăşi pariea dela sine, în
mod spontan, fără să fie provocată de vreo
întrebare a părţii adverse, face o declaraţie sau o mărturisire; în aceste din urmă
cazuri, magistratul nu are altă formalitate

hotăririi

cuprinsul

în

părţii

declaraţiile

să menţioneze

numai

decât

îndeplinit

de

sale sau în procesul-verbal al şedinţei con-

form art. 124 pr. civ. rom. pentru ca acele
declaraţii să fie opozabile celui ce le-a făcui. (Tocilescu, p. III, No. 241; N. Georgean, Studii. Juridice, IL, p. 68, 69).

5. După

cum

din

însăşi

textul

judiciară,

mărturisire

o

consiitui

poată

rezultă

ce. civ. fr. (1206 ce. civ. rom),
o declaraţie făcută în justiţie să

art. 1550
pentru ca

trebueşie ca ea să emane dela însăși partea căreia i se opune. (Larombiere, Obli-

gations, Art. 1354, No. 1; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 751, text şi nota 1, p. 167;
Alexandresco,

6. Pentru

ca

529).

p.

VII,

o persoană

să poată

face

o_ mărturisire judiciară valabilă, trebueşte
să aibă capacitatea necesară de a putea

dispune

gations,

542;

de dreptul
II,

No.

Demolombe,

litigios.

856;

XXX,

(Pothier, Obli-

Duranton,

No.

rombi&re, Obligations, Art.
Bounier, Trait6 des preuves,

cad,

ed.

XIII,

No.

465 urm.: La-

1356, No. 10;
No. 351; Mar-

Art. 1354 urm., No. 2; Aubry et Rau,

4-a,

VIII,

$

751,

p._

170:

Dalloz,

Rep,,

Obligations, No. 5082; Suppl., Obligations,
No. 2088; Laurent,
„ No. 169; Huc,
VILI, No. 549; Planiol, II, No. 27; LyonCaen et Renault, Droit commercial, VII,

No.

512;

Alexandresco,

VII,

7. O mărturisire se poate

mandatar,

însă

în

acest

caz,

p. 550).

face printr'un
trebueşte

ca

mandatarul să aibă o procură specială.
(Demolombe, XXX, No. 472; Larombiăre,
Obligations, Art. 1356, No.
9;
Bonnier,

— 362 —

Codul

civil

DESPRE

Traii€ des preuves, No. 551; Anbry

ed. 4-a, VIII,

et Rau,

$ 751, p. 174; Dalloz, Râp.,

Obligations, No. 5089; Suppl., Obligations,
No. 2089; Laurent, XX,
No. 17;
Planiol,

II, No. 27; Alexandreseo, VII, p. 529).
8. În acest

caz, mandatul

deşi trebueşte

să fie special, însă poate fi şi tacii, iar
nu numai expres. (Demolombe, XXX,
No.
475; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 751,
p. 171: Dalloz, Rep., Obligations, No. 5089;

Suppl.,

Obligations,

No.

Art. 1206

MĂRTURISIRE

2090).

XXX, No. 503;
Larombiăre,
Obligations,
Art, 1356, No. 11; Aubry
et Bau, ed. 4-a,

VIII,

$ 751, p. 174; Dalloz,

Râp., Obliga-

tions, No. 5094; Laurent, XX, No. 177 urm.;

Alexandresco,

VII,

p. 335,

354).

13. Mărturisirea judiciară esie opozabilă moștenitoriloi şi suecesorilor universali ai celui care a făcut-o. (Demolombe,
XXX, No. 504; Larombitre,
Obligations,

Art. 1356,
tions, No.

No. 14; Dalloz, Rep. Obliga5104; Suppl., Obligations,
No.

2105; Mass6, Droit commercial, IV, No.
2589; Alexandresco, VII, p. 555, nota 3).
14, Mărturisirea judiciară a debitorului
poate fi opusă creditorilor săi, care lu-

9, Art. 1206 c. civ. rom. (1356 c, civ.
îr), prevede că mărturisirea făcută de un
mandatar nu leagă pe mandani decât dacă
mandatarul este investit cu o putere specială. Un advocat nu poate face declaraţii
opozabile unei părţi, decât dacă are un
mandat special, deoarece advocatul nu reprezintă pe parte, ci e numai sfătuitorul
şi apărătorul său; totuşi este în mod constant admis că dacă advocatul face o mărturisire în prezenţa părţii, fără ca ea s'o
retracteze, tăcerea sa trebue interpretată

crează potrivit art. 1166 c, civ, fr. (974 c.
civ. rom.). (Dalloz, Rep., Obligations, No.
5104; Suppl., Obligations, No. 2104; Laurent, XX, No. 180; Alexandresco, VII, p.

priază acea mărturisire, deoarece se presupune, în lipsă de vreo restricțiune sau
contestaţie a părţii, că advoeaţii sunt de
inai înainte înţeleşi cu clienţii lor, asupra

modului cum trebue să li se susțină drep-

Obligations, No. 5104; Suppl., Obligations,
No. 2104; Laurent, XX, NS, 180; Alexandresco, VII, p. 534, nota).
16. Mărturisirea judiciară nu poate fi
opusă terțelor persoane care nu sunt părţi

turile şi interesele lor, care fac obiectul
procesului. (Mourlon, Il, No. 1659; Aubry
et Rau, VIII, $ 751, text şi nota 16; Demo-

Obligations,

ca o aprobare

lombe, XXX,
tions, Art.

şi ca o dovadă

No.

1556,

că-și apro-

500; Larombiere. Obliga-

No. 9; Bonnier, Trait6

334).

15. Dacă

risirea

însă,

creditorii

făcută de

drepturilor

(Demolombe,

lor,

atacă

debitor

ea

nu

XXIX,

No.

le

mărtu-

pentru

poate

frauda

fi opusă.

551; Dalloz,

R6p.,

în proces. (Demolombe, XXIX, No. 531;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 5104; Suppl.,
180;

des

No.

Alexandresco,

1'7. De
poate

2106;

Laurent,

XX,

VII, p. 334 nota).

asemenea,
îi opusă

No.

mărturisirea judiciară
codebitorilor solidari.

preuves, No. 551; Huc, VIII, No. 349; Baudry et Barde, Obligations, IV, No. 2707;
Planiol, 1I, No. 27; Colin et Capitant, II,

(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2106;
Laurent, XX, No. 180; Alexandresco, VII,

pag.

p. 334, nota).

245;

Glasson,

I, No.

854;

Garsonnet,

il, $ 696; Alexandresco, VII, p. 529; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5091; Contra:
Laurent,

părții

nu

XX,

No.

trebue

172

care

zice că tăcerea

interpretată

ca

o recu-

noaştere, pentrucă nu se poate stabili o
prezumpţie fără lege şi nu aparține interpretului de a crea prezumpţiuni, oricât de

probabile

ar fi).

10. Tutorul poate
opozabilă minorului,

personale

de

face o mărturisire
cu privire la fapte

administraţie,

limitele puterilor
norul să exercite

care

intră

în

sale, rămânând ca micontra lui recursul său.

(Demolombe, XXX, No. 473; Larombitre,
Obligations, Art. 1556, No. 9; Aubry et

Rau, ed. 4-a, VIII, $ 751, p. 171; Boncenne,
IV, p. 525; Carr€ et Chauveau, Question
1224; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5085;
Suppl., Obligations, No. 2001; Huc, VIII,
p. 349; Planiol, II, No. 27; Alexandresco,
VII, p. 351: Contra: Laurent, XX, No. 173).
11. Mărturisirea judiciară are de efect
a face dovadă complectă contra celui care

a mărturisit sau contra aceluia pe care fl
reprezintă.

(Dalloz,

Rep.,

Obligations,

No.

5093; Suppl.. Obligations, No. 209%; Alexan-

dresco, VII, p. 333).
12. Astfel, când un

debitor

acţionat

în

judecată, mărturiseşte că datoreşte lucrul
cerut, dovada datoriei este făcută şi debitorul trebueşte condamnat.
(Demolombe

nu

18. Măriurisirea judiciară nu poate fi
întinsă peste obiectul la care se aplică.
Pivailoze Rp., Suppl.,
Obligations,
No.
108).

19. Cu

toate

acestea,

se

poate

induce

recunoaşterea datoriei capitalului din mărturisirea făcută de debitor a datoriei. dobânzilor. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,

No. 2108).

20. Una dintre cele mai importante îngrădiri aduse credinţei datorite mărturisirii
judiciare,

este

că

ea

nu

contra celui ce a făcut-o.

„cazurile când ea
utiliza în această

poate

fi scindată

Să vedem acum

este indivizibilă. Vom
privință o clasificaţie

întrebuințată de Baudry şi Barde şi care
de altfel este adopiată de foarte mulţi autori. O mărturisire este indivizibilă în trei

cazuri: 1) În cazul unei mărturisiri pure
şi simple, adică, dacă este privitoare pur
şi simplu la faptul alegat de cealaltă parte;
2) In cazul unei mărturisiri calificate, adică

dacă este
modificat

privitoare la același fapt însă
prin circumstanțe cari îi alte-

rează esența sau natura juridică; 5) În
cazul unei mărturisi complexe, adică dacă
este privitoare în același timp asupra faptului alegat de adversar şi asupra altui

fapt distinct de cel dintâi, dar alipindu-se
la el ca o urmare ordinară

sau accidentală.

(Demolombe, XXX, No. 509; Aubry et Rau,
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VIII, $ 751; Laurent, XX, No. 185; Huc,
VIII, No. 352, 353; Baudry ei Barde, Obligations, IV, No. 2710, 2712; Planiol, II,
No. 54; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5412;

suma i-a fost predată cu sarcina de a-i
servi o rentă viageră, fie că a primit-o cu
titlu de dar manual; 2) O parie pretinde
că a dat o sumă de bani cu titlu de împrumut cu dobândă, cealaltă recunoaşte

producerea pură
gat de cealaltă

bândă

N.

Georgean, Studii Juridice, I, p: 70).
21. Mărturisirea pură şi simplă este re-

şi simplă a faptului aleparte sau negarea com-

plectă a faptului. De ex.: cineva reclamă
dela un altul un obiect pe care i l-a împrumutat; partea adversă recunoaşte sau
că în adevăr datoreşte acel obiect luat

cu titlu de împrumut

sau

că nu a primit

acel obiect. O astfel de mărturisire este
în mod esenţial indivizibilă; de altfel nu
este nici interes nici posibilitate a o diviza,
deoarece nu se răspunde decât la o sin-

gură

chestiune.

(Demolombe,

XXX,

No.

510; Aubry et Rau, VIII, $ 751; Huc, VIII,
No. 552; Baudry et Barde, Obligations, IV,
No. 2713; Dalloz, Rep., Obligations, No.
5112; Alexandresco, VII, p. 357; Nacu, II,

No.

pia:

N.

Georgean,

p. 71).

Studii

-

Juridice,

1,

-

22. Mărturisirea
calificată este acea
mărturisire în care faptul principal este
mărturisit, însă cu o modificare care îi
schimbă natura sa juridieă dar care formează un tot continuu, unic şi complet.

Această

mărturisire

este

indivizibilă

tru următoarele motive: din
tăţii, deoarece nu este drept

să

fie admisă

a scinda

cauza
ca o

declaraţia

pen-

echiparte

adver-

sarului pentru a lua din ea numai ceea ce
îi este favorabil şi să
înlăture
ceea ce
îi este nefavorabil, căci ar însemna să se

dea

declaraţiei

adversarului

un

sens

pe

care el nu a voit să-l dea, ea echivalând
„cu o tăgăduire motivată;
şi din cauza
raţiunii, deoarece principiile generale ale

probei ne duc la concluzia că în art. 1356
€. civ.
a avut

fr. (1206 c. civ. rom.), legiuitorul
în vedere cazul de mărturisire ca-

risirii;

şi

lificată, la care a înţeles să se facă aplicajia principiului indivizibilităţii mărtudeoarece

mărturisirea

bează faptul aşa cum a
şi

este

cauză,

singura

ea.este

nu

pro-

fost alegai de parte

dovadă

indivizibilă

administrată

şi partea

în

este

obligată să-şi dovedească pretenţiile sale
prin alte mijloace.
„După, Demolombe, pentru a fi mărturisire calificată, se cer două condițiuni: simultaneitatea în timp şi conexitate între

faptul care este alegat de una dintre părţi
— în cererea sau în excepţiunea sa — şi în- ire restricțiunile sau modificările care au
fost adăugate de cealaltă parte în mărturisirea sa.
_ Doctrina şi juriprudenţa sunt unanime
in a recunoaşte mărturisirii calificate caracterul de indivizibilitate şi a făcut deseori aplicaţia acestui principiu. Aşa - de
exemplu sa hotărît că mărturisirea este

împrumutul

dar

fără

dobândă

sau

o

do-

mai mică; 5) Acel care mărturiseşte

că a încheiat un contract verbal de vânzare, trebue să fie crezut asupra condițiilor sub care el afirmă că a contractat;
4) Nu se poate primi ca adevărată numai
partea din mărturisire în care se recunoaşte neexaciitatea cauzei arătată într'un
bilet la ordin şi să se înlăture ca nedove-

dită cealaltă parte a mărturisirii prin care
se declară adevărata cauză a obligaţiei,

care

este

licită;

5)

Pâriîtul

recunoaşte

că

a primit o sumă de bani în depozit însă
adaugă că a dat-o soţiei deponentului, deoarece i-a fost depusă cu această destinaţie;
6) Pârîtul recunoaşte că a primit un obiect
sau o sumă de bani însă nu cu titlu de
depozit, ci pentru o cauză diferită de exem-

plu cu titlu de dar manual. (Maread6, Art.
1356, No. 2; Demante et Colmet de Santerre, Y, No. 334 bis, II; Aubry et Rau,
VIII, _S 751; Demolombe, XXX, No. 544,
515; Laurent, XX, No. 187, 192,
VIII, No. 352, 355 bis; Baudry

204;-Huc,
et Barde,

Obligations, IV, No. 2714; Colin ei Capitant, ÎI], pag. 244, 245: Carre, III, Question
1262; Dalloz, Râp., Obligations, No. .5115,
5114, 5116, 5120, 5122, 5127; Glasson, Î, No.
355; Bellot, pag. 145, 272; Alexandresco,
VII, p. 537; Nacu, II, No. 915; Cantacuzino,

No.

641,

p. 615;

Degrea,

Scrieri

Juridice,

vol._Î, Mărturisire judiciară, p. 560, 568;
N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 71, 72).
23. Mărturisirea complexă îmbrăţişează
două fapte deosebite: faptul principal şi
un alt
iapi nou care tinde a crea o ex
cepţie în favoarea celui care face mărtu-

risirea. Două situațiuni se pot ivi cu privire la aplicarea indivizibilităţii la acest
fel de mărturisire. Prima, în cazul când

mărturisirea este privitoare la două fapte
din care cel de al doilea fapt nu poate avea

loc, dacă nu se presupune existenţa primului fapt căruia îi formează urmarea

ordinară sau chiar accidentală, ea nu se
poate scinda când faptul cel de al doilea,
fiind întrucâtva complementul celui dintâi,

are de efect a restrânge sau a paraliza
consecinţele juridice ale faptului principal;
această indivizibilitate implică o legătură
intimă de conexitate necesară între cele
două fapte cuprinse în mărturisire, care
derivă din același raport juridic, deşi
nu
ar forma un act continuu şi nu ar fi pe-

trecute la aceeaşi epocă. Ca exemple
de
mărturisire
complexă din această
categorie se dau: Primus se pretinde creditor

al lui Secundus;

acesta

din

urmă

mărtu-

calificată şi deci indivizibilă în următoavele cazuri: 1) Una dintre părţi pretinde că

riseşte

sumă

o datorie nouă prin ajutorul unei novaţiuni.

a dat cu împrumut o oarecare sumă: partea
adversă mărturiseşte că în adevăr această

i-a fost predată

dar adaugă,

fie că

că

că

a fost

datoria

stinsă

a existat,

printr'un

însă

fapt

pretinde

posterior

intervenit între aceleaşi părţi, cum ar fi
Plata sau că datoria sa transformat
în
e

mai

i
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dă

ca

exemplu

şi

când

mărturi-

Codul

DESPRE

civil

sirea poartă asupra faptului existenţei unei
datorii şi asupra faptului că ea a fost stinsă,
deoarece creditorul a iertat pe debitor de
plata sa. Credem că această mărturisire
este divizibilă, deoarece iertarea datoriei
un
este în realitate o donaţiune care este
fapt neconex cu faptul datoriei şi primul
apt nu presupune neapărat existenţa celui

de al
putea
sumii
loe în

doilea Apt, deoarece donațiunea se
face independent de fapiul datoriei
donate, ceea ce nu poate să aibă
cazul unei plăţi sau novaţiuni, fapte

care presupun neapărat o datorie anterioară fără care ele nu ar fi putut avea

alte
sunt

loc. Acest exemplu face parte din
serii de marturisiri complexe, care

Art, 1206

MĂRTURISIRE

avut loc ca o consecinţă directă şi virtuală
pentru desfiinţarea ei;

codul

(care

civil român),

nu

are

1924

şi art.

este

argument

g) Un ultim

c, civ. francez

echivalent

în

căci consiinţeşte prin-

cipiul
indivizibilităţii
mărturisirii
complexe, deoarece prevede că atunci când
depozitul este mai mare de 150 fr. şi nu
este probat prin act scris, acel care este
atacat ca depozitar, este crezut pe declarația sa, fie asupra faptului însăşi al depozitului, fie asupra lucrului care face

obiectul

depozitului,

restiiuirii

lui.

fie

asupra

(Marcad6,

Art.

faptului

1356,

No. 2;

Demante ei Colmei de Sanierre, V,
353 bis, III, IV; Demolombe, XXX,

No.
No.

scindabile şi de care ne vom ocupa imediat.
In sprijinul indivizibilităţii mărturisirei
complexe se invoacă următoarele argumente:

515, 518, 519, 520; Aubry et Rau, VIII,
$ 751, g; Laurent, XX, No. 195, 194; Mourlon, II, No. 1642; Huc, VIII. No. 352, 353;

proclamând indivizibinu face deosebire între

pag. 245; Glasson, Î, No. 875; Dalloz, R6p.,

Baudsy et Barde, Obligations, IV, No. 2716;

a) Art. 1356 c. civ. în. (1206 c. civ. rom),

este absolut, căci
litatea mărturisirii

feluri

diferitele

de

pură.

mărturisiri:

și

şi deci
simplă, calificată sau complexă
generalitatea are a se aplica la toate spe:
ciile de mărturisiri;
două
b) Conexitatea care unește cele
declaraţii ale celui ce mărturiseşte este

fapte cu-

cele două

încât

așa natură,

de

prinse în mărturisirea sa, nu constituesc în
realitate decât un singur fapt şi această
conexitate şterge intervalul de timp ce le

desparte

pentru

în unul și

a le confunda

acelaş fapt printr'un fel de simultaneitate
retrospectivă;
rațiune de echitate: părţile neconc)
siatând învoiala lor printr'un act scris, au
urmat reciproce buna credinţă celeilalte şi

intenţia lor comună a fost să se refere una
şi dacă

celeilalte

cuvintele

la

ţine

se

nu

seama de aceasta se violează reciprocitatea
pe

de situaţiune

părţile

care

au

primit-o;

d) Această soluţie se sprijină pe o tradiţie juridică. constantă: Pothier (Obliga-

tions, No. 883) el însuși ne dă un exemplu
de indivizibilitate împrumutat dela cazurile de mărturisire complexă: acel al mărturisirii unei datorii întovărăşită de ale-

(Questions de droit,

gaţia plăţii ei; Merlin
$ 2, No.

Confession

sta

era practica

2), ne

atestă

că acea-

constantă în Franţa,

iar

raportul tribunului Jaubert, în care se
reproduce acelaşi exemplu dat de Pothier,

ne duce

lui

civil

doctrină;
e)

la concluzia
înţeles

au

Dacă

că redactorii codu-

să

consacre

aceeaşi

s'ar autoriza scindarea mărturi-

sirii ar fi să supue pe cel care o face
la tentația unei minciuni de temerea de a
compromite

interesele

risirea sinceră

sale

a adevărului;

prin

mărtu-.

Dacă faptul obligaţiei şi faptul liberaţiei par distincte, totuşi în fond afirmarea acestor două fapte echivalează tot-

deauna cu această simplă afirmaţie că
obligația invocată de reclamant nu mai
există, adică că nu datorează nimic, oblicația fiind stinsă printr'un fapt care a

—

Planiol,

Il, No.

Obligations,

54;

No.

Colin

5118,

et

5123,

Capitant,

5128,

II,

5130

şi

5132; Alexandresco, VII, p. 338; Nacu, Îl.
No. 915; Cantacuzino,
No. 641, pag. 613;
Tocilescu, partea III, No. 214; Bioche,
Dictionnaire, Aveu, No. 20—22; Interroga-

toire, No.

9%; Comp.:

Juridice, Î, p.

94. Contra

N. Georgean, Studii

73 urm.).

acestor

argumente

se ridică

Degrea şi Zachariae (nota sub Ch. civ, 24
lunie 1865, D. P. 63, Î, 404), cari le critică

şi sunt de părere că mărturisirea complexă

este totdeauna divizibilă pentru următoarele motive:
a) Pârîtul care în loc să conchidă la
respingerea reclamaţiei ca nedovedită o-

pune o excepție, de ex.: excepția plăţii.
mărturiseşte prin aceasta în mod implicit
existenţa

scuteşte pe

datoriei

şi

această

reclamant

de

mărturisire

sarcina de

ao

dovedi şi rămâne acum ca pârîtul să-şi
dovedească excepţia. Această soluţie
se
bazează pe dispoziţiile art. 1315 c, civ. în.
(1469 c. civ. rom.), care se aplică nu numai

când
şi

părţile

atunci

înfăţişează

când

o

probe

parte

scrise,

invoacă

ci

mărturi-

sirea celeilalte, căci legea nu distinge. Art.
1356

c.

civ.

prevede

îr.

(1206

că mărturisirea

divizibilă,

însă

este

ce.

civ.

rom),

deși

judiciară este in-

evident

că

principiul

indivizibilităţii se aplică în mod exclusiv
numai mărturisirii pură şi simplă şi măr-

turisirii calificată, căci trebue de pus de
acord art. 1356 c. civ. fr. (1206 ce. civ.
rom), cu art. 1515 c. civ. fr. (1169 c. civ,
rom.);
„b) În mărturisirea complexă nu este o
singură mărturisire, ci
două mărturisiri

deosebite

şi ar fi nelogic să excludem

viziunea acolo unde ea există
natura lucrurilor; conexitatea

fapte nu cuprinde

puterea de

două

singur

fapte

unul

şi

după
între

di-

chiar
două

a face din

care

să

tre-

buiască să fie interpretate într'un tot indivizibil;
c) In ce privește argumentul de echitate, el nu poate ajuta la nimic în această
materie,
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deoarece

nu

se poate

nesocoti

le-

.

Art. 1206
gea;

DESPRE

în afară de acestea,

MĂRTURISIRE

chiar din punct

de vedere al echităţii, mărturisirea trebue
divizată, căci în adevăr unul a urmat cre-

dinţă

celuilalt, dar perfidia

urmă

între

dânşii

s'a furişat

şi partea

vătămată

pe

tre:

bue să aibă un mijloc ca să răzbune buna

credință

înșelată;

d) Argumentul

,

din

art.

1924

c. civ. fr.

nu are nicio rațiune,
căci generalizând
principiul stabilit de, acest
articol,
am
şterge regula contrară consfinţită de art.
1515 ce. civ. fr. (1169 e. civ. rom,), am rupe
armonia legii şi am pune un text izolat
de lege mai presus de sistemul legislativ
întreg. De altfel, acest articol nu -poate
fi invocat în dreptul nostru român, căci
art. 1597 e. civ. rom. echivalent cu art.

Codul

civil

a se constitui creditor prin propria
turisire, ceea ce este inadmisibil; sa mărambele
aceste fapte nu au între ele nicio
legătură
şi

debitorul nu micşorează prin
această
alegaţie propria sa declaraţie;
el
un fapt nou şi distinct, constituin enunţă
d în favoarea sa un drept şi pentru
care prin
urmare el trebuia să-și procure o
probă;
altfel ar irebui să se decidă că credi
torul

consimțţind

a urma

buna

credință

a

debitorului său în privința unei dator
ii oarecare, ar fi consimţit dela încep
ut să urmeze de asemenea buna sa credință
şi peniru orice altfel de afaceri, ceea
ce este
e asemenea inadmisibil. In această
privință, Bonnier (Traii6 des preuves, pag.
261)
argumentează foarte bine când
spune ur1924 c. civ. fr, prevede numai că „Depomătoarele:
„Je veux bien, suivre la foi
zitul voluntar nu se poate face decât prin
de mon debiteur en ce qui conce
rne la
act scris“;
dette, mais je nai jamais eu
lintention de
e) Deci doctrina cea adevărată trebue re„l'autoriser ă se dâclarer ă son tour
mon
creancier; autrement et press
zumaiă în formula următoare: »Mărturiant les consirea complexă este divizibilă; principiul
sequences du principe de Pindi
visibilit€, on
indivizibilităţii se aplică numai mărturisiri
en viendrait au point que si
allEguce par le debiteur, d&pas la crance
calificate“.
(Degrea,
Scrieri
Juridice,
sait le mor1.
tani de la dette, comme îl serait
ărturisire judiciară, p. 560 urm.).
,
impossi5. A doua situaţiune ce se poate ivi - ble de scinder la declaration, le prât
endu
cu privire la aplicaţiunea indivizibilităţii
aveu finirait par intervertir
les roles et
par rendre, en dernigre analyse
măriurisirii complexe este în cazul însă,
du debiteur, ce qui est Evid le cr&ancier
când mărturisirea este privitoare la două
emment inadfapte distincte, independente unul de
missi
bles“. (Marcad, Art, 1356, No.
altul
2; Deşi care pot fi apreciate în mod izolat,
mant
e
et Colmet de Santerre, V,
amNo.
554
bele fiind principale, iar nu un fapt
bis,
IV; Mourlon, II, No.
Demolombe,
cipal şi un altul accesor, adică atunci prinXĂX, No. 521—533, 525; 1642;
când
faptul nou alegat de acel care face
VIII, $ 751 text şi notel Aubry et Bau,
mărturisirea faptului principal, nu este conex
et Barde, Obligations, IV, e No.30, 31; Baudry
cu acesta prin obiectul său sau prin natura
II, No. 54; Colin et Capitant, 2717; Planiol,
II, pag. 245;
Bioche, Dictionnaire, Aveu
sa sau se razimă pe fapte care nu sunt per, No. 23-1%; Insonale celui dela care emană şi dacă el
terrogatoire, No. 95; Carrâ
, Question 1262;
alloz. Rep.,
poate avea loc fără ca primul fapt să se
Obligations, No. 5124, 5153,
îi
5141;
produs, căruia deci nu-i presupune
Glass
on, I, No. 855; Bellot, pag.
exi145,
stenţa, cu toate că i-ar restrânge sau i-ar
144; Alexandresco, VII,
p.
paraliza efectele, în acest caz mărturisirea
914; Cantacuzino, No. 64,339; Nacu, II, No.
pag. 613; Toeste divizivilă: Ca exemplu de astfel]
cilescu, III, No. 214: N.
de
Georgean, Studii
mărturisire complexă se dă de toţi autorii,
Juridice, I, p. 78, 79).
cari admit această părere, faptul
„_26. Cu toate că argument
unei perele invocate
Soane care mărturiseşte că datoria
in Sprijinul părerii expu
a exise mai sus, sunt
stat dar alegă în acelaşi timp
întemeiate şi soluţiunea
o
compensație operată în profilul său prin
e majoritatea doctrinei și a fost admisă
ajutorul
unei creanţe ce ar fi obținută
jurisprudenţei,
totuşi sunt şi păreri cont
înainte sau
rare, după care,
upă naşterea primei creanţe.
eși
mărt
Pentru
uris
irea ar fi
a
itoare la două
putea stabili dacă o mărturisire
fapte distincte şi separatepriv
complexă
, ea nu poate fi
este sau nu scindabilă, se
scin
va
dată
cerceta
, căci ambele fapte fiind
totdeauna dacă faptul nou
cuprinse
alegat, presupune
În aceeași mărturisire,
sau
nu
acest lucru poate
existența
faptului
principal
mărturisit
şi
ori
de
câte
ori
vom
constata
că nu-i
presupune
existenţa,
mărturisirea
lua
lucru

a

se

va fi divizibilă,
Acelaşi
întâmplă şi cu exemplul
e-

reclamantului

această

U

în

datorie Chiar

presupune,

neapărat,

favorea

dacă

compensaţiei
unei datorii
pâritului, ori

ar

existenţa

torii reclamate. Dacă Sar
cru ar fi să se permită

admite

exista

nu

primei

da-

acest

lu-

pâritului să intervertească rolurile în
cazul când creanța
alegată de
in

el ar întrece suma datorită căci
acest caz sar permite
debitorului
de

ca adevărat şi
faptul al doilea; în cazul
unei compensații
spune că
pârit
existența datoriei decat ul nu recunoaște
până la
concurența sumei exigibil numai
e,
sp pensației şi că nu con după operarea
simte să mărturisească
decât sub beneficiul indivizi
bilității mărturisirii sale şi
sub condiţia că
adversarul său va recunoaşt
e el însăși lese poate

gilimitatea pretențiilor
sale, acceptânâd declaraţiile sale în întregul
lor, întrun chip
indivizibil. Căci cum
Sar putea zice că
nu
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există

nicio

relaţie

între

două

fapte

Codul

civil

mărturisite

DESPRE

în

acelaşi

timp,

faţă de

Art. 1206

MĂRTURISIRE

este

mincinoasă

când

e minciună

care

mărturisire

din

tea

dis-

poziţiunile codului civil, după care compen-

sau

tul că cineva opune compensaţia, echivalează cu mărturisirea că a datorit dar a
plătit, sau cu mărturisirea că nu se da-

excepţie la toate regulele. (Aubry ei Rau,
VIII, $ 751, pag. 178 (care însă nu admite
neverosimilitate);
de
în caz
diviziunea
Merlin, Questions de droit, Confession $ 2:

saţia se produce

Demolombe, XXX, No. 528; Laurent, XX,
No. 206; Huc, VIII, No. 535, 3%; Planiol, ÎI,
No. 54; Colin et Capiiant, II, pag. 24;

Baudry et Barde, Obligations, IV, No. 2720;
No. 1262; Bioche, DicCarr€, III, Question

Confession,

droit,

de

Questions

$ 2, No. 2; Laurent, XX, No. 195, 196, 204;
Huc,

VIII,

No.

tionnaire, Aveu, No. 24; Interrogatoire, No.

352, 355 bis, 354).

27, În afară de cazurile de mărturisire
complexă specificate mai sus, mărturisirea
judiciară mai este susceptibilă de a fi di-

I,

atunci

$ 751 text şi nota 52; Laurent, XX, No.
201; Baudry et Barde, Obligations, IV, No.
Râp.„

Dalioz,

Obligations,

dice, I, p. 81).

29. Când

judecătorul
părți

unei

turisirea

pu

5125;

No.

Studii Juri-

vede în mărcomplectă

proba

să fie îndi-

celelalte documente şi elemente ale cauzei;

diferite şi deci mărtu-

Bellot, pag. 144; N. Georgean,

mărturisirea

ca

aplicabilă când faptul principal mărturisit
de o parie este stabilii de cealaltă partie,
independent de mărturisire, prin ajutorul
mijloacelor legale de probă rezultate din

risiri diferite, la care deci nu se poate aplica
Queprincipiul indivizibilităţii. (Merlin,
stions de droit, Confession, $ 2; Demolombe, XXX, No. 524; Aubry et Rau, VIII,
9717:

82).

indivizibilităţii mărturisirii încetează de a fi

faptele nu au absolut nicio

sunt fapte

p.

30. Pentru

vizibilă, trebue ca să nu existe alt mijloc
de a face dovada obligaţiei, şi deci regula

legătură între ele. Drept vorbind, aici nu
este o excepţie la principiul indivizibilităţii
mărturisirii, căci ceea ce se chiamă capeie

diferite

No. 5134,
Râp., Obligations,
N. Georgean, Studii Juridice,

9%; Dalloz,
5155, 5158;

vizată şi interpretată în următoarele cazuri și materii: Când cererea reclamantului
este privitoare la mai multe capete distincte
de cerere şi se face o mărturisire asupră
acelor capete de cerere, ea poate fi divi-

zată, deoarece

deoarece

flagrantă este caz de fraudă şi frauda face

de plin drept? Apoi fap-

toreşte nimic şi prin urmare mărturisirea
ducând la concluzia că cineva nu este debitor, nu se poate seinda contra celui care
o face pentru a se induce că este debitor.
(Merlin,

imposibilă,

a

partea

căreia

îi

incumbă

sarcina

probei nu are trebuinţă să invoace mărturisirea şi ar fi inadmisibil ca partea adversă, făcând o declaraţie fără folos pen-

potru ea să-i poată ridica reclamantului
sibilitatea oricărei
probe. (Demanie ei Col.
V, No. 534 bis, 1; Demomet de Santerre,
lombe, XXX, No. 555; Aubry et Ran, VIII,
$ 751 text şi nota 40; Laurent, XX, No.

205; Huc, VIII, No. 355; Baudry et Barde,
Obligations, IV, No. 2722; Dalloz, Râp.,
Obligations, No. 5107; Colin et Capitant,

faptului contestat, ci numai un început de
probă prin înscris de natură a-l face verosimil, mărturisirea este divizibilă căci, atunci se aplică principiile care guvernează

II, pag. 246; Bioche, Dictionnaire, Aveu,
No. 27; Bellot, pag. 273; Alexandresco,
VII, p. 356; N. Georgean, Studii Juridice,
I, p. 85).

XX,

decât pure chestiuni de fapt; o mărturisire
în care sar cuprinde şi declaraţii asupra
unor puncte de drept, poate fi divizată,

începutul de probă scrisă iar nu cele care
guvernează mărturisirea. (Aubry et Rau,

$ 751 text

VIII,

şi nota 55; Laurent,

Obligations,
et Barde,
No. 200; Baudry
Bioche,
No. 2717, pag. 390 nota î în fine;
Dictionnaire, Aveu, No. 26; Interrogatoire,

No.

99; Huc,

Question
No. 4780,

ridice,

VIII,

No.

555;

Carre,

III,

1202; Dalloz, Rep.. Obligalions,
5159 şi 5142; Degrea, Scrieri Ju-

vol.

1, Mărturisire

judiciară,

pag.

560__368; N. Georgean, Studii Juridice, Il,
p. 81).
29, Mărturisirea este de asemenea divi-

zibilă, dacă declaraţia faptului al doilea
sau accesor, care modifică situaţia creată
de declaraţia faptului întâiu sau principal,
este evident falsă, sau contrară ordinei
publice,

sau

extrem

neverosimilă,

nevero-

similitate care să echivaleze cu absurdul
sau
imposibilitate,
sau cu o adevărată
dacă este contrazicere între aceste decla-

raţii. In aceste cazuri, partea din mărturisire demonstrată falsă sau imposibilă, trebue să fie considerată ca neavenită şi deci

mărturisirea din calificată sau conexă, cum

părea
sigura

că este, devine pură și simplă în
parte care mai rămâne; judecătorul

este în drept

să nu ţie socoteală

de par-

31,

Mărturisirile nu

deoarece

pot avea de obiect

numai

aparţine

judecătorului

de

a decide asupra chestiunilor de drept după
lege, iar nu după spusele părţilor. (Aubry
et Rau, VIII; $ 751, text şi nota 4; Laurent,
XX, No. 156; Huc, VIII, No. 546; Planiol,
II, No. 22; Dalloz, Râp., Obligations, No.
Alexanpag. 479;
5060; Garsonnet,, Il,
Nacu, II, No. 904;
dresco, VII, g 322;
Studii Juridice, I, p. 84, 85).
N. Georgean,

32. Când

mărturisirea

este

partea adversă este în drept
mijloacele permise de lege

complexă,

a dovedi prin
neexaciitatea

părţii din mărturisire, care tinde a micşora

sau a nimici efectele faptului principal și
aceasta fiind dovedită, partea are facul-

tatea de a se prevala de partea cealaltă a
mărturisirii. Partea

bate

declaraţia

în drept va putea com-

neexactă,

fie prin

o

pre-

zumpție legală, fie prin proba contrară
care se face prin aceleași mijloace care
erau admisibile pentru_a demonstra exi-

stența faptului principal, deci şi prin martori şi prin prezumpțiuni, când faptui priucipal era susceptibil de a fi astfel dovedit.
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Art, 1206

DESPRE

Dacă i s'ar refuza acest drept, s'ar avantaja
prea mult pe cel ce face mărturisirea, căci
el ar putea să paralizeze utilizarea dovezilor de către adversarul său prin facerea
unei mărturisiri parţiale care nu ar mai

putea
tru

fi modificată în cuprinsul său. Pen-

aceste

motive,

în

materie

comercială

şi în materie penală, unde proba cu martori

şi

prezumpțiunile

sunt

în

regulă

generală

admisibile, se zice că indivizibilitatea măr.

turisirii nu-şi are aplicaţiune sau în orice
caz, are o însemnătate foarte mică; totuşi
şi în aceste materii, indivizibilitatea măr-

turisirii prevăzută de art. 1206 c. civ. rom.

(1356 c. civ. fr.), îşi va găsi aplicaţia de
câte ori, în materie comercială, va fi chestiunea de dovedirea unui contract pentru
care legea nu admite proba testimonială
sau prezumpțiuniie iar în materie penală,
când deliciul va consista în violarea unui

contract

de drept civil a cărui dovadă nu

se va putea face prin martori sau prezumpțiuni; bine înţeles în aceste cazuri,
partea va putea dovedi neexactitatea faptului accesor alegat prin aceleaşi dovezi

cerute pentru stabilirea faptului principal,

după
VIII,

cum s'a spus mai sus, (Aubry et Rau,
$ 751 text şi notele 36, 57, 58; De-

molombe,

XXX, No. 534, 532; Laurent, XX,

No. 207, 208, 211; Baudry et Barde, Obligations, IV, No, 2718, 2719: Alexandresco,
VII, p. 540, 348; Degrea, Scrieri Juridice,

vol. Î, Mărturisire Judiciară, pas. 360—368;
Bellot, pag. 145; Dalloz, Râp., Ghligationsi

No.

5109,

5136;

Faustin-HEhiz,

criminelle, vol. IV, No.

raud,
473;

Instiuction

1938 şi urm.;

Gar-

Pr&cis de droit criminel, ed. 9-a, No.
Georgean, Studii Juridice, 1, p.

85, 86).
33. Principiul

indivizibilităţii

mărturi-

sirii nu exclude puterea judecătorului de
a interpreta o mărturisire îndoelnică, obscură sau echivocă, şi a da termenilor întrebuinţaţi într'o mărturisire altă interpretare decât ceea ce le-a dat-o autorul lor
deoarece mărturisirea este indivizibilă în
privinţa faptelor materiale pe care ie con-

stată

dar

nu

și în privința

consecinţelor

juridice pe care autorul lor pretinde să le
tragă din ele; numai după ce s'a fixat întelesul unei măturisiri este locul a se vedea
acă ea este indivizibilă sau nu. (Aubry et
Rau, VIII, $ 751 text şi nota 39; MarcadE,

Art.

1356,

No.

2; Demolombe,

XXX, No.
No. 210, 215, 216; Huc,
VIII, No. 355; Baudry et Barde, Obligagations, IV, No. 2721; Colin et Capitanit,
IL, pag. 246; Bellot, pag. 137;
crieri Juridice, vol. ], Mărturisire Degrea,
fudiciară, pag. 360—568; Dalloz, Rep.,
tions, No. 5110; N. Georgean, StudiiObligaȚutridice, I, p. 86).
:
„34. Regula indivizibilităţii
măeturisirii
judiciare nu se întinde la declaraţiile
posterioare măriurisirii şi care
vin să-i răstrângă înţelesul, deoarece aceasta
ar însemna o revocare a mărturisiri
şi care
după dispoziţiile art. 1206 ce.
eiy. TOI.
(1556 e. civ. îr.), nu poate să
aibă loc decât
329;

Laurent,

XX,

MĂRTURISIRE

în cazul
turisirea
(Dalloz,
Georgean,
35. Se

au

putere

Codul

cișil

când se va putea dovedi că măra fost făcută din eroare de fapt.
Rep., Obligations, No. 5140;
N.
Studii Juridice, I, p. 87).
N
decide în general că judecătorii
discrejionară

de

apreciere

şi au

facultatea de a scinda sau nu mărturisirea

judiciară după circumstanţele particulare
ale cauzei (Larombitre, V, Art. 1356 No.

18) deoarece aparţine fără îndoială judecă-

torilor de fapt să aprecieze

caracterul măr-

iurisirii, însă se decide de asemenea de o
parte din doctrină şi jurisprudență, „că
aparţine instanței de recurs să aprecieze
dacă după faptele însăşi astfel cum le eonstată hotărîrea, judecătorii de fond nu
au aplicat greşit textul legii asupra indivizibilltății mărturisirii. (Demolombe,
No. 525; Larombiăre, Obligations, Art. XXX,
1356,
No. 18; Glasson, Cokmet Daase et lissier,
Precis de Procedure civile, 1, No. 834, nota;
N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 87).
36. Cu toate acestea se decide Şi în
sens
contrar, anume că aparține judecătorilor de fapt să scindeze sau nu o mărturisire judiciară după împrejurările
pe
cari ei le apreciază în mod Suveran,
şi
nu S'ar putea găsi un motiv de recurs în
împrejurarea că judecătorul fondului ar

fi divizat sau

nu

o astfel

de mărturisire,
a fost violată nicio
lege. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 5129).
37, S'a decis că în orice caz principiul

căci

în

acest

caz

nu

indivizibilității
mărturisirii
nu
poaie fi
Propus peniru prima oară înaintea instanței de recurs, ct el trebueşie propus la in-

stanţele

de fond.

(N. Georgean,

Studii

Ju-

ridice. ÎI. p. 89).
38. Mărturisirea judiciară este irevocabilă, dacă partea care a făcut-o nu dovedeşte eroarea de fapt. (Pothier, Obligations, II, No. 855; Toullier, X, No. 309, 312;

Duranton, XIII,
No.
5%;
Demolombe,
XXX, No. 54; Larombiăre, Obligations,
Art. 1356, No. 26; Aubrv et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 751, p. 172, 175; Dalloz, R&p., Obligations, No. 5445; Suppl., Obligations, No,
2141; Laurent, XX, No. 182; Alexandresco,
VII, p. 340).
SE
39. In cazul când
mărturisirea
judiciară

nu a fost încă acceptată de cealaltă
parte, după o părere, partea care
a făcut-o poate s'o revoace, fără a fi
nevoie
dovedească eroarea de fapt. (Toullier, să
X,

No. 287 urm.: Bioche. Dictionnaire,
No. 26; Bonnier, Trait6 des preuves,Aveu,
No.
354; Dalloz, Rep, Obligations,
No. 5144;
Suppl., Obligations, No. 2143).
40. In acest sistem însă, dacă mărturisirea

judiciară

este

făcută

în prezenţa
celeilalte părți, această prezenţă
SE Prezume_ acceptarea. : (Duranton,face să
XIII,
No. 564: Dalloz, Rep.,
ns, No.
5144; Suppl., Obligations, Obligatio
No. 2145).
HI, După aliă părere dominantă,
măr-

turisirea judiciară este irevocabilă
de îndată ce a fost făcută, fără
să fie necesară o accepiare a celeilalte
părți. (Demolombe,
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XXX,

No. 556: Larombiăre,

Obli-

Codul

nu
în acesi sens, că partea care a făcut-o,
poate în urmă, fie înaintea aceleiaşi înstanțe, fie în apel, să facă o altă mărtu-

gations, Art. 1356, No. 50: Marcadâ, Art.
1556, No. 2; Demante ei Colmet de Santere, V, No. 555 bis, I; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 751, text şi nota 19, p. 172;

Suppl.,

Râp.,

Dalloz,

2145: Laurent, XX, No.
28; Alexandresco, VII,
49. Dovada eroarei
să fie făcută de acel
tracteze mărturisirea

visire

No.

Obligations,

168: Planiol, Il, No.
p. 343).
de fapt va trebui
care voieşte să reţudiciară ce a fă-

eroarei de fapt se va face

43. Dovada

VII, p. 345).
44. Mărturisirea
pentru

revocată

(Alexandresco,

comun.

dreptului

potrivit

.
judiciară nu poate

,

(Toul-

drept.

de

eroare

îi

lier, X, No. 311; .Demolombe, XXX, No.
Art. 1356,
Obligations,
540; Larombitre,
No. 27: Mass6, Droit commercial. IV, No.
Aubry

9586;

$ 251,

VIII,

4-a,

ed.

et Rau,

No.
Obligations,
Râp.,
p. 173: Dalloz,
5147; Supl: Obligations, No. 2140: Lauzenit, XX, No. 185; Alexandresco, VII, p.

340,

344).

eroarea de drept este
celeilalie părți, mărtu-

45. Dacă însă
produsă de dolul

fi revocată.

putea

va

judiciară

risirea

(Toullier, X, No. 344; Demolombe, XXX,
Art.
Obligations,
Larombitre
No. 539:
Dalloz, ' Rp. Obligations,
1556, No. 27;
541.
p.
VII,
Alexandresco,
No. 53148;
”
nota 2).

că

se constată

dacă

asemenea,

De

46.

mărturisirea poartă asupra unei convențiuni nule pentru cauza ilicită, cum ar fi
o obligaţie a cărei cauză este o datorie de
joc la noroc, măriurisirea va putea fi revocată. (Duranion, XIII, No. 560; Dalloz,
Râp., Obligations, No. 5150),
47. |n cazul când mărturisirea cuprinde

principiile
o confirmare, se vor aplida
care guvernează materia confirmării. (Demolombe. XXX, No. 542; Demante et ColV, No.

de Santerre,

met

loz. R&p., Obligations,
Oblieations, No. 2144:
184).

48.
codul

se vedea:

A

civil

II:

Dal-

No. 5149; Suppl,,
No.
Laurent, XX,
1204

Ari.

notele

cu

bis,

535

din

şi 1205

respective.

Jurisprudenţă
dela

1924

până

Conform

art.

1206

cod.

aceluia

care

(Continuare
1.

turisirea
contra

judiciară

fi revocată de el
proba, că a făcut-o
Potrivit

făcută

acestui

înaintea

31235 —

Codul

se

nu
a

făcut-o

civil,

măr-

despărţi

şi nu

poate

afară numai dacă va
din eroare de fapt.
principiu,

este

judecății

civii

ia 1927).

poate

adnotat

—

VII

celeilalte

dreptul

părţi

prima mărturisire, deoarece
irevocabilitatea
viola
sar
-

Prin excepţie, acel ce a făcut o măriurisire înaintea judecății, poate s'o revoace,

probe evidente. (Duranton. XIII, No. 556;
No. 540; Larombitre,
XXX,
Demolombe,
Obligations, Art. 1356, No. 26: Demante
et Colmet de Santerre, V, No. 535 bis, II;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 751, p. 173;
Dalloz, Rep., Obligations. No. 5146; Suppl.,
Obligations, No. 2142; Alexandreseo, VII,

p. 542. 545).

şi să ridice

de. a invoca
prin aceasta
mărturisiri.

va trebui să fie făcută prin

cut. Dovada

Art. 1206

MĂRTURISIRE

DESPRE

civil

mărturisirea

irevocabilă

dovedind că ea este rezultatul unei erori
de fapt, căci cel ce mărturiseşte un fapt
din eroare nu mărturiseşte nimic.
Pentru ca instanțele însă să admită această dovadă, se impune ca partea să-și
sprijine cererea sa pe împrejurări de aşa
natură, încât să-nu poată lăsa nicio îndoială în spiritul judecătorilor, că cererea
este serioasă.
Că atunci când, cum e în speţă, apelanta în sprijinirea cererii sale de a i se
admite martori cu cari să facă dovada
pretinsă, nu acceniuiază nici un fapi nou
propriu a face plauzibilă ategaţiunea sa,
cererea apare ca neîntemeiată, urmând a
fi respinsă ca atare. (Trib. Dorohoi, sent.
No. 276 din 26 Iunie 1924, Jur. Gen, 1935,
No.

2.

1272).

Măriurisirea

judiciară

indivizi-

find

bilă, conform art. 1206 din codul civil, urmează că partea care o învoacă trebueşte
să o primească aşa cum eşte făcută, sau
poate să nu se întemeieze deloc pe dânsa,
dar nu poate admite de bun numai ceeace
este în favoarea sa şi să dea la o parte
ceeace nu-i. convine.
Doctrina admite divizibilitatea mărturisirii numai atunci când ea fiind complexă,
pe lângă faptul principal, ar mai cuprinde
un fapt nou. care tinde a desființa consecințele juridice ale faptului recunoscut.
(C. Apei Constanţa, 11 din 18 Yebruarie
1995, Justiţia Dobrogei 8-10/1925).
3. Atunci când o parte invoacă o serie
_de probe pentru răsturnarea propriei sale
mărturisiri, instanța de fond poate irece
peste azeastă cerere fără a comite o ne.
motivare sau e omisiune esenţială. (Cas.

Ţ, 3570 din t4 Noemvwrie 1925, Pand. Săpt,
6/1926).
4, Dacă pâritul mărturiseşte că a plătit
datoria ce o avea către reclamant, dându-i în loc de bani un suman a cărui valoarea e contestată, în acest caz, mărtu-

risirea este indivizibilă.
Când însă valoarea lucrului dat în pla-

tă este contestată, proba, când e vorba de
valoare peste 150 lei vechi, nu se poate
face decât cu interogator, jurământ sau
Carte de judec.
expertiză. (Jud. Heria,
648 din 925, Jur. Gen. 1926 No. 228).
5. Atunci când declaraţiunea unei părți
este un răspuns la întrebarea judecătoru-

lui, iar nu la un înterogator ce i-ar fi fost

adversă, Tribunalul
pus de către partea
poate pune temeiu pe ea, fără să ceară că

acea declaraţiune
stabilite

de art.

mărturisirile
În

— 369 —

speţă,

să fie făcută în formele

124

făcute

şi 252

prin

Tribunalul,

pr.

civ.

pentru

interogator.

stabilind,

din

de-

24

Art. 120%

DESPRE

clarațiunea
plătit legal

ceea

JURĂMÂNT

recurentului,
că
acesta n'a
preţul terenului în litigiu, —

ce nu

se critică

prin

motiv

7. Mărturisirea

1926,

Jur.

Gen.

1926

No.

pentru

astfel că atunci când

1265). ,

cel chemat

în jude-

mina şi chestiunea dacă acel care plăteşte mita unui funcţionar public în scopul de a-l
nal, poate

Apel

1926).

din

V. —

fiind, potrivit

cată, recunoaşte. că deţine dela reclamant
suma de bani pe
care
i-o pretinde, arătând însă că acea sumă provine din mituirea încercată de reclamant, instanţa de
fond nu poate reţine numai faptul că se
recunoaşie deținerea banilor, fără a exa-

6. Interpretarea depoziţiilor martorilor
şi a răspunsurilor date de parte la interogator, este o
chestie
de
fapt.
(Cas. |,
5004 din 9 Iunie 1926, Curier Jud, 39 din

Secţiunea

judiciară,

civil

art. 1206 c. civil indivizibilă, nu poate fi
despărțită în contra celui ce a “făcut-o;

denaturarea declaraţiunii — a fost în drept
să nu admită
proba
testimonială,
prin
care recurentul tinde să probeze anumite
drepturi rezultând tocmai din faptul plăţii terenului, aşa că tribunalul n'a violat
întru
nimic,
principiul
indivizibilităţii
mărturisirii. (Cas. I, dec. 2325 din 28 A-

prilie

Codul

decide să comită un delici
pretinde restituirea sumei.

Iași

1926,

$. II, 14
Pand.

Oct.

Rom.

1926,

1926,

III,

pe(C,

Dreptul 56
149).

Despre jurământ.

Art. 1207. — Jurământul judiciar este de două specii:
1.. Acela ce o parte prigonitoare dă celeilalte; acest jurămâ
nt
se numește decizoriu:
2. Acela care judecătorul dela sine, dă la una sau cealaltă
din părțile prigonitoare. (Civ. 1170, 1200 $ 3,1208, 1219
urm., 1417,

1472; Pr. civ. 234, 237
1357).

urm. 246;

C.com. 46, 53; C. p. 293; Civ. Fr.

Tezt. fr. Art. 13857. — Le serment judieiaire est de
deux esptees:
1* Celui quwune partie dâfâre î Pautre pour en faire
dâpendre le jugement
de la cause: il est appel€ decisoire;

20 Celui qui est d6fer€ d'office par le juge ă luneou ă
lautre des parties.
Bibliografie

ALEX ANDRESCO

D., Notă

sub

Trib. Alais,

Doctrină,
1.

Jurământul

este

un

al

sincerităţii

adevărului

unui

unei

fapt.

act

civil

promisiuni

(Pothier,

N.
şi reli-

ca marsau

al

Obligati-

ons, II, No. 103: Toullier, X, No. 342; Duranton, XIII, No. 565; Demolombe,. XXX,
No. 558;
Larombiăre,
Obligations,
Art.
1557, No. 1,6; Marcad€, Art. 1557, No.
1;
Demante et Colmet de Santerre, V,
No.
256 bis, I; Carr€ et Chauveau, Lois de
la
procâdure, question 1028; Aubry et
Rau,
VIU,

Rep.

$

73,

p.

184,

Obligations,

$

755,

No.

5178;

p.

182;

Dalloz,

Sermeni,

No.

21: Laurent, XX, No. 222 urm.; Huc,
VIII,
No. 556; Alexandresco, VII, p. 349:
Procedura civilă română ediţiunea oficială
p.
ze: N. Georgean, Studii Juridice,
II, p,

se
de

2.

Jurământul

efectuează
două

judiciar,

înaintea

feluri:

1)

1925, Jur. Gen.

No.

gios prin care se ia pe Dumnezeu

tor

(continuare).

Gand,

adică

Justiţiei,

jurământul

acel

poate

care

fi

decizoriu'

sau litis decizoriu şi 2) jurământul
rit din oficiu de judecător. (Dalloz, defeObligations, 'No. 5184; Suppl., Obligat Râp.,
ions,

2160;

Alexandresco,

Georgean,
3.
Pentru

poată

fi

1925, No.

1880.

VII,

p.

559;

360;

Studii Juridice, II, p. 68).
ca jurământul” decizoriu să

admis,

trebueşte

ca

acel

căruia

i se deferă să fie capabil de a dispune
de
obiectul
care este în litigiu şi asupra căse dă jurământul; Prin urmare.
jură-

ruia

mântul
norilor,

decizoriu nu
interzişilor,

poate fi deferii mi.
femeilor
măritate,

fără autorizaţia
mancipaţi
fără

soților lor, minorilor easistenţa
curatorilor lor

zute

c. civ.

„Şi

fără

de

îndeplinirea
art.

T.). persoanei
fără asistenţa

415

formalităţilor
rom.

prevă-

(467

ce. civ,

pusă sub consiliu Judiciar,
consiliului ei, etc. (Dalloz,

&p.. Suppl, Obligations, No. 2177:
et Chauveau, Lois dela
rocâdure, I,
ton 514; Laurent, XX,
No. 240;
No. 558; Alexandresco. VII, p. Huc,
5386
N.

Georgean,

„ Deoarece

Studii

Juridice,

potrivit

241 din c. de procedură

tul va putea fi modificat

II.

p.

dispoziţiilor

Carră
quesVIII
urm;;

79).

art.

eiv. rom., jurămân-

potrivit cu religicelui care urmează să-]
eze, s'a
decis că israeliți trebuesc să prest
presteze jurământul more
judaico
în sinagogi cu

unea

— 310—

Codul

DESPRE

civil

formalităţile

toate

ce comportă

acest

ju-

din

codul

de

cată potrivit religiunii celui care urmează
a-l presta, din aceasta nu se poate trage deducţiunea că preoţii ortodocşi sunt apăraţi de prestarea lui, aşa încât ei urmează
să presteze jurământul înaintea instanțelor judecătoreşti, deoarece nu sunt exceptaţi 'de nici lege: Canonul XXII şi art. 42
din Regulamentul Sinodal din 22 Mai 1875,
care opreşte pe preoți de a presta jurământ,
nu pot fi luate în considerare, deoarece dispozițiunile regulamentare nu pot înlătura
dispoziţiunile legii; prin urmare simpla
lor afirmare, fără jurământ, nu este valabilă ca dovadă în justiție. (D. Alexandresco, VII, p. 555 urm,; Droit ancienet
moderne de la Roumanie, p. 438, 459; N.
Georgean, Studii Juridice, II, p. 80).

rământ, iar nu în pretoriul tribunalului,
întrucât Anaforaua Ministerului Dreptăţii
din 1844 nu a fost
abrogată
în această
privință de codul de procedură civilă română din 1900 şi numai jurământul prestat cu aceste
formalităţi
îi poate lega.
(Alexandresco, VII, p. 39
urmm.; G. G G.
“Tocilescu, Curs de Procedură civilă, II,
p. 489 urm.; Comp.: N. Georgean, Studii
Juridice, TI, p. 79, 80).
5. Asupra formei prestării jurământului
de către musulmani şi alte credințe religioase, a se vedea: Alexandresco, VII, p.
551 urm.

6.

art.

că

toate

Cu

241

Art. 1208

JURĂMÂNT

că jurământui
procedură civilă, dispune
decizoriu se va putea modifica de jude-

$ 1. Despre jurământul

decizoriu.

Art. 1208. — Jurământul decizoriu poate îi dat în orice fel de
contestaţiune. (Civ. 117 3, 1115, 1209 urm., 1416, 1906; Pr. civ.
2317 urm.; C. com. 46; L. Timbr. 19 $ 16, 24 $ 2; Civ. Fr. 1358).
Text fr. Art. 1358. — Le serment
espăce de eontestation que ce soit.
Bibliografie

d6ecisoire pent tre

sur quelque

d6ferâ
'

|

(continuare).

Gaura V. los, Notă sub Trib. Ilfov S. III, 46 din 18 lan. 1926, Jur. Gen. 1926, No. 540;
SaenIR ARTRUR, Notă sub Trib. Ilfov S not. 552 din 15 Nov. 1925, Jur. Gen. 1926, No. 377.
INDEX
Achiesare 5,
Act autentic 14.
Antreprenor 7.
Apel 3.
Apreciere suverană
= %.
Arhitect 7.

Asociaţie
„9,

doctrină)

1

|

Autoritate de lucru judecat 5.
Bărbat 22.
Capacitate 21.
Căsătorie 5.
Chestiune de drept 11.
Concludenţă î, 15, 16, 17,
28.
Consiliul judiciar 21.

Contestaţie pecuniară 3, 4,
13, 14,

Contra actului 14,
Contract de antrepriză

7.

18, 28.

Definiţie 1.
Delict 33,
Divorţ 5, 6.
Dol 3,
Donaţiune 5.
Dotă 5, 22,
Faliment 21, 25.

Fraudă 3.
Impăcare 6,
Incidente 20,

pentru a face să atârne de el soarta procesului, (Duranton, XIII, No. 571; Toullier,
X, No. 362;
Demolombe,
XXX, No. 580;
Larorabitre, Obligations, Art. 1358, No. 5;
Bonnier, Trait& des preuves, No. 409; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 184;
Dalloz, R&p., Obligations, No. 5184; Suppl.,
Obligations. No. 2161; Laurent, XXVIII,
No. 230; Alexandresco, VII, p. 562).
9. Jurământul decizoriu
se aseamănă
cu tranzacţia, însă
nu
este o adevărată
tranzacţie, de care se deosebește, deoarece
pe când
tranzacţia
este
voluntară din
partea ambelor
părți care
o încheie şi
presupune concesiuni reciproce din partea
ambelor părţi,
jurământul,
din contra,
exclude libertatea aceluia căruia îi este
deferit şi care este obligat să-l presteze
sau să-l refere în cazul când nu voiește
să piardă procesul. (Dalloz, Râp., Obligations, No.
5184,
5185:
Huc, VIII,
No.
358: Planiol, II, No. 2306; Alexandresco,
VII, p. 363; Al. Degre, Scrieri juridice, |,

Ordine publică 5.
Penală materie 33.
Persoană morală 21, 24, 26.
Pertinență 11, 16.
Peste cuprinsul actului 14,

Prescripţie 12,

Prestare 2, 28.
Prezumpţiune legală 5.
Rea credință 16, 29.
Recurs 5, 18, 28,

Servitor 10
Societate 27.

21,

Jurămâniul decizoriu
este acela
una din părţile prigonitoare îl

celeilalte

Ministerul public 21.
Minori 21.
Obiect 30,
Opoziţie 5.

Succesiune
Terminarea

Fapte personale 16, 23—26.
măriţată

Jurământ decizor 1 urm.
Jurisdicţiune administrativă 3%,
Jurisdicţiune criminală 33.
Locaţiune de servicii 10,
Mandat 21.
Marturi 4,
Mărturisire 31.

Renunţare 5,

Fapte ilicite 3.
Femeie

].
care

Seducţiune 3.
Separaţie de patrimonii 5,

Fapte 11, 30,

Filiaţiune 5,

Inaivizibilitate 31.
Interzişi 21,
Ipotecă 5.

Joc de noroc îi,
17,18,

în participaţie

Curator 21.
Curte de casaţie

Doctrină.

ALFABETIC

(a

vacantă 21.
procesului

15—17, 19, 20,
'Testameut 3.

sau

pe

care

îl

p. 575 urm.; N. Georgean,
II, p. 69).

Tranzacţie 2, 5, 13,
Tutor 21, 24, 26.
Vexator 16, 29.

3,

—

3171—

Potrivit

dispoziţiilor

referă

Studii
-

art.

pe
dă

aceasta,

Juridice,

1208

e. civ.

Art. 1208

DESPRE

rom. (1558 e. civ. îr.), jurământul decizoriu poate fi dat în orice fel de contesiațiuni patrimoniale. Din cauza generalităţii termenilor acestui articol, se decide că jurământul decizoriu poate fi dai
chiar asupra faptelor ilicite și care pot
aduce atingere onoarei celui care îl primeşte, cum ar îi faptele de fraudă, de seducțiune, atentatul la libertatea de a tes-

ta, etc., cu condiţia

însă

că

faptul

dove-

dit să: nu aducă condamnarea celui care
a prestat jurământul, la o pedeapsă penală.
(Demolombe XXX,
No.
598, 699;
Bonnier, p. 344; Aubry
et
Rau. VIII, $
755, p. 187. 189: Dalloz, Râp., Obligations,

No.

5191,

No.

5203,

2163,

2167;

5204;

Suppl.,

Laurent,

Huc. VIII, No. 360;
p. 370: N. Georgean,
p.

Obligations,

XX,

No. 244, 250;

Alexandresco, VII,
Studii Juridice, TI,

69).

4. Jurământul poate fi dat chiar în cazul când obiectul litigiului întrece valoarea de 150 lei şi chiar în cazul când, po-

trivit

dispoziţiunilor

art.

1341

$ 2 c, civ,

îr. (1191 $ 2 c. civ. rom.), dovada cu martori
nu este permisă, aceste restricţiuni negăsindu-şi aplicațiunea la jurământ. (Dalloz,
Râp., Suppl., Obligations, No. 2163).
"5. Deoarece jurământul are asemănare
cu tranzacţia, cu renunţarea la un drept
şi cu achiesarea,
cu
toată generalitatea
termenilor art. 1208 ce. civ. rom. (1358 c.
civ. fr), el nu poate fi admis în afacerile
în care există discuţiune asupra drepturilor care nu pot face obiectul unei renunțări sau unei tranzacțiuni cum sunt acelea care interesează ordinea publică. Astfel jurământul nu poate fi admis pentru
a se dovedi reclamaţiuni sau contestațiuni
de siat, privitoare la celebrarea căsătoriei,

cele privitoare la dovedirea

filiaţiunii sau

legitimităţii, cele privitoare la dovedirea
acțiunii de divorț şi de separare de patrimonii, în contestațiunile în care se
opune o prezumpțiune legală, juris et de

iure,

cum

este autoritatea

de lucru

jude-

cat, etc., în contestaţiunile de natură_electorală, asupra chestiunii de a se şii dacă
un apel, recurs sau opoziție au fost introduse în termen, pentru a se stabili existența sau clauzele unui contract pentru
care legea cere îndeplinirea unor anumite
orme, cum
sunt
donațiunile,
ipotecile,
contractele matrimoniale, etc. asupra fap-

telor

de natură

penală.

ete. “(Toullier,

X,

No. 378, 380: Duranton. XIII. No. 574, 575;
Demolombe, IV, No. 475; XXX, No. 277,
278, 599, 600, 601. 602; Demante et Colmet
de Santerre, V, No. 329 bis, Î, 557 bis, 2, 4;
Maread€, Ari. 1352, No. 5, Art. 1358 urm.,

No.

No.

No.

I; Larombitre,

9,

10,

Obligations.

12; Bonnier,

410, 440: Mourlon,

Traii

II,

No.

Art.

1358,

des preuves,

1635,

1649;

Aubry et Rau, V, 8 452 bis, nota 1,p.15;
VIII, $ 255. p. 187, 18: Dalloz, Rep. O-

bligations,

No.

5192 urm.:

Suppl.,

tions, No. 2164 urm.:; Laurent

IX,

Huc,

No.

IT.

263:

No.

XXI

291;

VIII,

No.

No.

245,

Obliga-

III, No. 207;

259

245

343,

urm;;
359;

JURĂMÂNT

Codul

civil

Baudry et Houques-Fourcade, Il, No. 1942;
Planiol, III, No. 585; -Alexandresco, VII,
p. 315, 316, 365 urm.; N. Georgean, Studii
Juridice, II, p. 69, 70),
6. Dacă faptele care constituese motive
de divorț nu pot fi dovedite prin jură-

mântul

părţilor,

se poate

însă

admite ju-

rământul pentru a
se
dovedi faptul că
părțile s'au împăcat şi deci acţiunea de
divort trebueşte declarată stinsă prin împăcarea soţilor posterior comiterii fapte-

lor care constituesc cauzele de divori. (Larombiere,

Aubry

Obligations,

et Rau,

V, $ 492,

art.

1358,

p.

185;

No.

Huc,

9;

II,

No. 363; VIII. No. 359; Planiol, III, No.
588; Alexandresco,
VII, p. 365, nota 5;
N, Georgeau, Studii Juridice, II, p. 70, 71).
7. S'a decis că pentru stabilirea pretenHiunilor privitoare la lucrările
suplimentare, întreprinzătorul sau architectul. neprezentând un act scris despre aproba-

rea

schimbărilor

şi

adăugirilor

de

către

comitent, ci deferă numai acestuia jurământ decizoriu
asupra
acestei aprobări,
jurământul nu
este
admisibil, deoarece,
potrivit dispoziţiilor art. 1484 e. civ. rom.
(1793 c. civ. fr.) întreprinzătorul sau architectul care s'a însărcinat a face o casă
după un plan stabilit şi desbătut cu comitentul, nu are dreptul să ceară niciun
spor de plată, nici sub pretext de scumpire a muncii manuale, nici sub pretext
că sau făcut
schimbări
şi
adăugiri la
planul iniţial stabilit, dacă aceste adăugiri şi schimbări nu au fost aprobate de

comitent şi prețul lor fixat de comun acord, (N. Georgean, Studii Juridice, II, p.
71).

8. Deoarece, potrivit
dispoziţiilor
art.
256 din codul comercial român, asociațiunile în participaţie trebuese făcute şi dovedite prin act scris, nu se poate deferi
de o parte celeilalte jurământul decizoriu
pentru a stabili existența unei asociaţii în
participaţie. (Alexandresco.
VII,
p. 367;

pop;

p.

N.

71).

9,

Sa

Georgean,

decis

însă

Studii

că

dacă

Juridice,

II,

potrivit

dis-

poziţiilor art. 256 c. com. român. asociațiunile în participaţie trebuese dovedite prin
act scris, în cazul când existența lor nu
este, contestată între asociați, aceştia poi
să-şi defere şi să-şi refere jurământul
de-

cizoriu

reciproce

penaru

a-şi

ce rezultă

stabili

din

obligaţiunile

aceste

asociaţiuni.

; Georgean, Sudii Juridice, II, p. 71).
10. Cu toate că art. 1472 e. civ. rom,
(1781 e. civ. fr.) dispune că patronul se

crede

pe

cuvântul

său

pentru

câtimea

sa-

lariului, precum şi pentru plata salariului
anului expirat şi pentru aconturile
pe anul curgător, totuşi, după părerea date
do-

minantă, se decide că servitorul poate să
defere patronului
riu

atât

pentru

său jurământul decizostabilirea contractului de

locaţiune de servicii câţ şi pentru
creanța
ce el o are în contra paironului,
rezultată

din

executarea

pozițiunile

— 372 —

contractului,

articolului

sus

deoarece

citat

dis-

privese nu-

Codul

(Demolombe,

1781, No. 4: Mourlon, III, No. 809; Troplong,

Louage, Il, No. ' 892, 88; Alexandresco,
VII, p. 364; Contra: Taulier, ThEorie raisonn6 du Code civil, VI, p. 502; Laurent,
XXV, No. 505; Comp. Huc, X, No. 397).

11. Nu se poate admite a se dovedi prin

jurământ o chestiune de drept ci numai
un fapt oarecare şi pentru ca un fapt să
poată fi dovedit prin jurământ, trebueşte
şi pertinent în
concludent
ca el să fie
odată acel fapt dovedit el
,
adică
cauză
trebueşte să ducă la soluționarea litigiului
prin urmare,
părţi;
ce se desbate între
când faptul chiar dacă ar fi dovedit, el
nu produce nicio consecinţă legală, el nu
poate fi dovedit prin jurământul decizoriu; astfel este cazul când sar propune
jurământul decizoriu pentru a se dovedi
o datorie rezultată din joc sau prinsoare,
caz în care jurământul nu se poate admite. deoarece legea prin art. 1636 c. civ.
rom. '(1965 c, civ. fr.) nu dă dreptul la
acțiune în justiție pentru plata unei da-

joc sau prinsoare.

din

torii rezultată

(La-

rombire, Obligations, Art, 1359, No. 41:
Demolombe, XXX, No. 605; Laurent, XX.
No. 247. 250; Huc, VIII, No. 557; Alexan-

dresco VII, p. 370; Alexandru Degre, Seri-

Juridice, I. p. 376: N. Georgean, StuJuridice, II, p. 72).
19. De asemenea, deşi dispoziţiile art,
1208 c. civ.: rom, (1358 c. civ. îr.) arată
că jurământul decizoriu poate fi dat în
orice fel de contestaţiune, însă aceste dispozițiuni privese numai cazul. când contestațiunea există şi acțiunea nu este încă
prescrisă, deoarece în contestaţiile în care
se opune prescripția, nu se poate admite
întrucât prescripjurământul decizoriu,
țiunea constitue o excepțiune peremptorie
de fond care nu poate fi combăiută prin
vreo dovadă oarecare, afară de excepţiu-

eri
dii

de

prevăzută

îr.)

(9275 ce. civ.

cripții

scurte.

ari.

VIII

No.
567,

246;
574:

deoarece

deşi

XX,
566,

la unele

$ 753.

rom.

pres-

Colmet

et

(Demante

Santerre, V, 557 bis. VII;
1558 urm., No. î; Aubry

395. p. 949:

c. civ.

1906

privitoare

de

Marcad6, Art.
et Rau, IV,

p. 187: Laurent,

Alexandresco,
N. Georgean,

VII, p. 316.
Studii Juri-

dice, II, p. 72, 75).
13. Jurământul decizoriu este admisibil
pentru a se dovedi existența unei tranzacțiuni verbale ce a avut loc între părți,
român

(2044

art.

c. civ.

1705

fr.)

codul

din

dispune

civil

că tran-

zacția trebueşte constatată prin act scris,
actul scris nu este cerut ad solemnitatem,

ci numai

ad

probationem,

așa

încât

ju-

rământul fiind admisibil în orice fel de
contestațiuni cu caracter patrimonial este
admisibil şi la dovedirea unei tranzacţiuni
neconstatată prin act scris; prin urmare
se poate dovedi prin jurământ decizoriu

faptul că

după

obținerea

1208

câştigătoare peniru una dintre părți, între
ambele părți a _ intervenit o tranzacțiune.

mai cazul când servitorul nu a cerut să
facă dovada creanței. sale prin alte mijXVIII,
'(Duranton,
loace de “probaţiune.
No. 236; Foullier, X, No. 455; Marcad6, Art.

nea

Art.

DESPRE JURĂMÂNT

civil

unei hotărîri

—3

XXX,

598:

No.

Demante

et

Colmet de Santerre, VIII, No. 278 bis, l;
Laurent, XXVII,
Mourlon, III, No. 1167;
No. 367, 578, 579; Huc, XII, No. 281; P.
Pont, Petiis contrats, Il, No. 507; Guillouard, Transaction, No. 81: Baudry et Wahl,
Transaction, No. 1219; Alexandresco, VIL
p. 254, nota, 369, 570; N. Georgean, Studii
Juridice, II, p. 75).
14, Deoarece potrivit dispozitiilor art.
1208 ce. civ. rom. (1358 e. civ. În), jurământul decizoriu poate fi dat în orice fel
de contestațiune cu caracter patrimonial,
el poate fi dat chiar în contra şi peste
conținutul -actelor autentice în ceeace prile
acte
aceste
ce
convenţiunile
veşte
arată că au avut loc între părțile contractante; el însă nu este admisibil în prijudecător
de
constatate
vinţa faptelor
într'un act autentic şi care fac credință
până la înscrierea în fals. (Demolombe,
Obligations,
XXX, No. 608; Larombitre,
Art. 1360, No. 5; Bonnier, Traite des preuves, No. 440; Aubry et Rau, VIII, $ 755,
p. 189. 190: Laurent, XX, No. 244; Huc.
VIII, No. 359: Alexandresco.. VII, p. 364,
text şi nota 2. 592; Contra Mass et Vergâ
sur Zachariae. INI, $ 608, nota 14, p. 545:
Demante et Colmet de Santerre, V, No

557, bis. VI).
15.

Jurământul

decizoriu

mu

poate

fi

dat decât asupra faptelor care sunt de naprocesul..
(Demolombe,
termina
tură a
XXX, No. 610; Dalloz. Rep., Obligations,
No. 5210; Suppl., Obligations, No. 2170;

Laurent,

p. 389).
na

16.

să

XX,

No.

Tribunalele

admită

Alexandresco,

251;

fi obligate

vor

deferirea

sau

VII,

totdeau-

referirea

ju-

când vor constata că jurărământului
este personal celui căruia i se
mântul
deferă sau referă, că este concludent şi
pertinent în cauză, adică este privitor la
faptele supuse discuțiunii și este de natură a tranșa litigiul, că faptele asupra
cărora se deferă jurământul pot face obiectul unei tranzacţiuni între părți şi că

el nu este vexator..
No. 615; Larombiăre.

(Demolombe, XXX,
Art.
Obligations.

1359, No. 14, Art. 1361, No. 6. 7; Aubry
et Rau. VIII, $ 755. p. 187. 191: Bonnier.
Trait de preuves, No. 415; Marcadâ, Art.
1558—1560. No, 2: Demante et Colmet de
Santerre, V, No. 337 bis, V: Dalloz, REp»
Obligations, No. 5245: Suppl., Obligations,
No. 251, 258; AleNo. 2180: Laurent, XX,

xandresco,
Studii

371;

VII,

Turidice,

17. Tribunalele

II,

p.

74).

apreciază

N.

Georgean,

în mod suve-

ran dacă jurământul propus este conclu(Dalloz, Rp.
dent şi termină procesul.

|
Suppl., Obligations, No. 2161)
respingere
de
hotărîrea
însă
18. Dacă

a jurământului decizoriu cuprinde, asupra
consecințelor legale ale faptului în chestiune. o apreciere greşită de natură a constitui o violare sau o greşită aplicare a

3 —

.

Art 1208

DESPRE

JURĂMÂNT

Codul

unui text de lege, curtea de casaţie va
putea să-şi exercite controlul. (Demolombe, XXX, No. 611; Larombitre, Obligations, Art. 1559, No. 15; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 755, text şi nota 20 p. 18;

riei,

2171),

cu privire
la aceste
bunuri; chestiunea
este însă controversată.
(Duranton, XIII,

Dalloz,

R€p.,

Suppl.,

Obligations,

No.

19. Pentru ca jurământul să fie decizoriu, trebueşte ca el să aibă de rezultat
de a termina întrun mod
definitiv litigiul dintre părți. (Demolombe, XXX, No.
610; Larombiăre,
Obligations,
Art. 1559,
No. 14; Marcade, Art. 1358, No. 1: Aubry
et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 755, p. 487. 190;
Dalloz, R€p., Obligations. No. 5186; Suppl.,
Obligations, No. 2161: Laurent, XX, No.
251; Alexandresco. VII, p. 389).
20. Cu toate acestea, jurământul decizoriu poate fi dat asupra diferitelor încidente dintrun proces şi în acest caz, rezultaiul său este de
a
termina în mod
definitiv aceste contestaţii incidente. (Dal-

loz, Rep., Obligations,
Qblieations, No. 2161;

No. 5187; Suppl,
Laurent, XX, No,

254).

21]. Numai persoanele
care au dreptul
să dispue de bunurile care fac obiectul
discuţiei, deci să facă o tranzacţie cu privire la aceste bunuri pot să defere jurământ decizoriu asupra faptelor care soluţionează diferendul cu privire la aceste
bunuri; prin urmare, curatorul unei succesiuni vacante neputând, potrivit dispoziţiunilor ari. 724 şi urm. din codul de

procedură
acte

face

de

civilă

pură

tranzacţie

română,

să

administraţie,

asupra

facă

fără

drepturilor

să

decât

poată

și obli-

gațiunilor din succesiunea ce o administrează nu poate nici deferi jurământ de-

cizoriu
siunea

minorii

pentru

faptele privitoare la succe-

declarată vacantă;

sau

interzisii,

de asemenea, nici

nici

femeile

mări-

taie fără autorizația soţilor lor, nici persoanele puse sub consiliu judiciar. fără
asistența consiliului lor, nici mandaiarii
fără mandat special, nici tutorul fără în-

deplinirea

formalităţilor

speciale

prevă-

zute de art. 415 c. civ. rom. (467 c. civ.
fr.), nici sindicul falimentului, fără autorizaţia specială a tribunalului. nici reprezentantul unei persoane morale, fără autorizație specială, mici ministerul publice,

ete.

(Toullier,

X, No.

575,

576;

XIII. No. 585, 587; Demolombe,
282; VII, No. 690 urm.; XXX, No.

585;

Larombiăre,

Obligations,

Duranton,
IV,
585,

Art.

No.
584,

4359,

No. 1, 2, 5; Masst et Verg6 sur Zachariae,
III, $ 608, nota 6, p. 542; Marcadă Art.
1558, No. 1; Carre et Chauveau, Lois de
la procâdure, |, Question 514; Aubry et

Rau, |, $ 114, p. 725: VIII, $ 755, p. 194, 185;

Dalloz,
Suppl..
Manuel

Laurent,

Râp., Obligations, No. 5225 urm,;
Obligations, No. 2173; Massabiau,
du ministâre public, IL, No. 598;
III, No.

148;

V.

No.

54, 235;

XX,

No. 254, 235, 236, 237; Huc. III, No. 558,
484; Lyon-Caen et Renault,
Trait& de droit

commercial,

VII.

No.

511:

Alexandresco,

—3

VII, p. 380 urm.; N. Georgean,
ridice, II, p. 77, 78).

civil

Studii

Ju.

22. S'a decis că soţul dotal având exer-

cițiul

No.

acţiunilor

el poate
586;

dotale

deferi

în

timpul

jurământul

Alexandresco,

VII,

p.

căsăto-

decizoriu

582;

Con-

tra: Laurent, XX, No. 237).
23. Pentru ca să poată fi deferit jurământul
decizoriu, trebueşte
ca persoana

căreia

i se deferă,

să

figureze

în proces

în numele său personal iar nu în numele
altuia. (Demolombe, XXX,
No. 587; Larombiere, Obligations, Art. 1359, No. 1,5;

Aubry

et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 184;

Dalloz, R€p., Obligations, No. 5250: LauE
XX, No. 258; Alexandresco, VII, p.
585).

24. Astfel nu
tul

decizoriu

se poate

tutorilor

deferi jurămân-

şi

administratorilor

comunelor sau altor stabilimente publice.
(Dalloz, R€p.. Obligations, No. 5250; Alexandresco,

VII,

p.

385).

25. De asemenea, nu
se poaie deferi
jurământul decizoriu sindicilor falimen-

telor.

(Dalloz,

Râp.,

Obligations,

No.

5250).

.26, Se poate însă deferi jurământul de-

cizoriu reprezentanţilor, cum ar fi un administrator care a primii o plată fără să
dea

chitanţă,

dacă

a lucrat

în limitele

pu-

ierilor sale de administraţie. (Demolombe.
XXX, No. 591; Larombiere.
Obligations,
Art. 1359, No. 8, 9: Dalloz. Rep. Obligations.

2176;

No.

52531;

Suppl,

Laurent,

XX,

Obligations,

No. 239).

|

No.

27. Jurământul decizoriu poate fi dat
unei societăţi, adică fiecărui asociat, însă
numai asupra
unui
fapt
social, iar nu
asupra unui fapt care nu interesează decât
pe unul din asociaţi. (Larombitre, Obli-

gations,

Art,

Obligations,

1559, No.

No.

8, 9; Dalloz,

5259).

Rep.,

„28. Chestiunea de a se şti dacă un
jurământ decizoriu în modul cum a fost
deferit de o parte celeilalte, este sau nu
concludent în cauză şi dacă el s'a prestat
în modul în care s'a deferit, depinde de

împrejurările
tea
instanței

şi

cieze

jurămmântul

această

instanță

dacă

concludentîn

de

faptele
fond

este în

cauză

şi

discutate
şi deci

măsură

înainnumai

să apre-

decizoriu

aprecierea

este

sa, în

această privinţă, este suverană şi scapă
de sub cenzura instanţii de recurs, în
ca-

zul „când nu sa violat, nici nu s'a aplicat
in mod
greşit o dispoziţie a legii.
(Demolombe, XXX
No. 644; Troia
DER
gations, “Art. 1359 No. 15; Aubry et
Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 753, p. 18; Laurent, XX,
No. 251; Huc, VIII, No. 360; Alexandresco,
VII, p. 374, 390; N. Georgean, Studii Juridice, II, ;p. 76).
29. Din dispozițiunile art. 237 din codul de procedură civilă română, rezultă că
tribunalul va
putea respinge
prestarea

jurământului
4 —

decizoriu

când

va

constata

Codul
că

DESPRE

civil

este

vexator,

adică

atunci

când

$ 755, p. 192;

Alexandresco,

VII, p.

propriu, consacrat

No. 415; Marcad€, Ari. 1558, No. 2; ,Demante et Colmei de Santerre, V, No. .357
30.

ferit

sau
său

V; Laurent,
360).

XX,

Jurământul

asupra

No.

261;

decizoriu

întregului

numai asupra
(N. Georgean,

Huc,.VIII.

poate

obiect

al

fi de-

litigiului

unui fapt parţial al
Studii Juridice, II, p.

31. Jurământul decizoriu prestat de o
parte, este indivizibil ca şi mărturisirea
şi-partea care l-a deferit este obligată să-l
primească astfel cum este făcut, neavând
reptul să primească numai ce-i convine
şi să înlăture ceea ce nu este în favoarea
cauzei sale.
In cazul
când jurământul
poartă asupra mai multor fapte, jurământul este indivizibil. (Demolombe,
XXX, No.
648: Larombiâre,
Obligations, Art. 1365;

No.

5: Bonnier,

424;

Dalloz,

Trait6

R€p.,

Alexandresco,

des

preuves,

Obligations,

VII,

p. 336,370,

No.

No.

5277;

nota 4 N.

Georgean, Studii Juridice, II, p. 89, 90).
32. Jurământul decizoriu
nu poate fi
deferit înaintea jurisdicțiunii administra-

tive.

(Demolombe

biere,

Obligations,

loz, Râp.,

XXX,

Art.

No.

1360,

Obligations,

No.

575;

No.

Larom-

5208;

14:

Dal-

Suppl.

Obligations, No. 2168).
i
33. Jurământul decizoriu nu este admisibil înaintea juridicţiunii criminale, cu
privire la despăgubirile civile rezultate
din delict; dacă însă partea civilă sar adresa separat pentru despăgubiri înaintea
jurisdicţiunii civile, jurământul va fi admisibil. (Demolombe, XXX, No. 576; Larombiere. Obligations, Art. 1560, No. 5;

Dalloz,

Râp..

Suppl,

2169).

34. A se vedea:

vil, cu

notele

Obligations,

No.

Art. 1210 din codul

ci-

respective.

dela

1924 până

la 1927)

1, Jurământul decizoriu este deferit de
una din părţile
litigante
celeilalte părţi
pentru a pune capăt unei contestațiuni
ivite; acest jurământ presupune deci, un
raport juridic
anterior,
pentru a putea

iransige

asupra

lui.

Având

în

vedere

că

și terțul popopritor
creditorul
între
prit nu există niciun raport juridic ante-

rior, că singura oblisație a terţiului poprit este ca, conform art. 459 proc. civilă,

să

facă

în

instanța

de

de art. 544 pr, civ. Că

creditorul popritor în instanţa de poprire
invocând drepturile debitorului, nu constată între el şi terţiul poprit nici un
raport juridic anterior hotăririi de validare şi rămânerii ei definitivă, ci numai
din
acest
moment
se
operează
transportul
judiciar
în
favoarea
creditorului. Că dar,
în instanţă de poprire nu se poate
face vreo tranzacție între creditorul
popritor şi terţiul
poprit şi prin urmare nu se poate deferi
jurământ
terțiului
poprit.
(Irib.

Tifov, s. notariat, sent. No. 352 din 15.
Noemvrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 377).
9. Dacă este adevărat
că
cineva nu
poate fi silit să mărturisească prin furământ propria-i turpitudine, acest principiu însă are a se aplica numai la acele
fapte care sunt sancţionate de legi penale
prin sancţiuni ce au un caracter penal,

iar nici de cum
ca

fapt

în

speţă

permis

la fapte de natură civilă,

subînchirierea

de

unui

lege şi prevăzut

imobil,

chiar

în

codul civ.
Imprejurarea că, — sub regimul excepînchirierilor, — subînchirierea
țional
al
fără autorizarea proprietarului, — admisă
de cod. civ., este sancționată cu decădere

dela

beneficiul

prelungirii

contractului,

— nu schimbă întru nimic caracterul civil al subînchirierii şi astfel, jurământul“
deferit chiriașului
în
dovedirea acestui
fapt, nu poate fi deloc vexatoriu, aceasta
cu atât mai mult faţă de dispoziţiunile
art. 45 din legea închirierilor, care prevede că fraudele
comise
de proprietar
sau chiriaş pentru eludarea legii, pot fi

dovedite

cu orice

mijloace

de

probaţiune

şi invederat este că subînchirierea, — sub
regimul acestei legi, — este o fraudă comisă de chiriaş în dauna proprietarului.

In ce priveşte al doilea motiv: dacă prin

Jurisprudenţă
(Continuare

debitorul

datorește

poprit.
!
_
Că creditorul popritor nu invoacă drepturile debitorului său, conform art. 974 c.
civ., ci un drept propriu; că dacă creditorul ar invoca drepturile debitorului său pe
validării popririi.
suma poprită în urma
ar veni în concurs cu toţi creditorii debitorului, căci în acest caz suma ar fi intrat
în patrimoniul debitorului său.
Că, prin urmare, e vorba de un drept

391, text şi nota 2; Degrea, Scrieri Juridice, I, p. 375 urm.; Contra: Demolombe,
XXX, No. 615; Bonnier, Trait6 des preuves,
bis,
No.

ce

suma

de

'vaţiune

este

dat din spirit de _răutate şi cu rea credinţă şi tribunalul urmează să aprecieze
dacă jurământul este deferii din spirit de
şicană, în care caz îl va respinge ca fiind
de natură a aduce o vexaţiune părții căreia i se deferă. (Larombidre, Obligations,
Art, 1361, No. 7; Aubry et Rau, ed. 4-a,

VIII,

Art. 1208

JURĂMÂNT

validare

o

decla-

jurământul celor doui pâriîţi sar da loc
la mărturisiri
contradictorii,
situaţiunea
însă creată de o astfel
de contradicţie
n'ar putea fi discutată şi soluţionată decât
după ce jurământul ar fi prestat şi sar
constata contradicţia.

Căci,

a respinge

jurământul

deferit nu-

mai de teama unei eventuale contradiețiuni, înseamnă a crea o decădere pentru
o parte din dreptul de a-şi administra o
probă, la care legea îi dă dreptul, ceea ce
nu se poate admite, ştiut fiind că decă-

derile

de

nu

rezultă

decât

din

strictă interpretare,
În asemenea împrejurări,

-— 3815 —

lege

și sunt

apelantele

nu

Art. 1209-1210
erau

în drept

să refuze

jurământul

DESPRE

JURĂMÂNT

dina-

sant.
Gen,

inte de teama unei eventuale contraziceri
şi refuzând a-l
presta,
bine judecata a
considerat acest refuz ca o recunoaştere
a_subînchirierii și a admis acţiunea, astfel
că apelurile urmează a fi respinse ca ne-

întemeiate.

(Trib.

Ilfov

sec. IIla,

Codul

No. 46 din
18
1926 No. 540).

Ianuarie

3, O instanţă poate.refuza

decizoriu,
suficiente.

1926,

Jur.
|

un jurământ

când la dosar se găsese probe
(Cas. III, 192 din 16 Febr. 1926,

Pand Săpt. 16/1926).
4. A se vedea: Art.

e. e,

ciyil

1175.

notele

1 și 5.

Art. 1209. — Jurământul nu poate îi dat decât asupra unei
fapte personale a acelui cărui se propune a jura. (Civ.-1212, 1906;
Pr. civ. 237 urm.; Civ. Fr. 1359).
Tezt, fr. Art, 1359. — Il ne peut tre
la partie ă laquelle on le dâfâre. Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 4359 e. civ.
fr. (1209 e. civ. rom.), nu se poate deferi
jurământul unei persoane asupra faptului unei alte persoane, (Larombiăre, OBligations, Art. 1359, No. 10: Dalloz, Râp.
Obligations, No. 5209, 5240; Laurent, XX,
No. 248).
2. Această soluţiune are loc chiar dacă
persoana căreia i se deferă jurământul ar
fi moştenitor al persoanei al cărei fapt
este supus jurământului.
(Dalloz, Rep.
Obligations, No. 5209, 5210; Alexandreseo,

VII, p. 372),

3. In cazul când s'a transmis un drept
dela o persoană la alta şi cum nu se poate
da jurământ persoanei căreia i s'a trans-

mis dreptul, deoarece faptul nu-i este per-

sonal, se va pune în cauză titularul care
a transmis dreptul căruia i se va deferi
jurământul.
(Dalloz, Rep.
Suppl., Obligations, No. 2175),
4. Pentru admisibilitatea jurământului
decizoriu, nu este necesar ca faptele să fie
personale şi aceluia care deferă jurământul. (Alexandresco, VII, p. 572).

5. Chestiunea

de

a se şti dacă

un

ju-

rământ decizoriu este sau
nu
personal
celui căruia îi este deferit, este o chestiune de fapt care este apreciată în mod
suveran de instantele de fond şi aprecierea lor în această privință scapă de cenzura instanței de recurs, (Alexandresco,
VII, p. 572, text şi nota 3; N, Georgean,
Studii Juridice, II, p. 75).
6, Potrivit dispoziţiilor art, 1209 ce. civ,
rom. (1559 c. civ, fr.), pentru ca jurămân-

tul

decizoriu

să poată

fi admisibil,

defârâ que sur un fait personnel ă

nu se poate deferi jurământ decizoriu tutorului asupra unor fapte care nu-i sunt
personale ci sunt privitoare la bunurile
minorilor, în afară de cazurile prevăzute
de art. 1906 c. civ. rom. (2275 c. civ. în),
unui mandatar în locul mandantului-creditor, unui administrator al unui stabiliment public sau unei persoane morale,
sindicului
unui
faliment,
etc.
(Demolombe, XXX, No. 589 urm.: Bonnier, Trait6
des preuves, No. 417; Larombitre, Obligations, Art. 1559, No. 5, 8. 9; Aubry et
Rau, VIII, $ 753, p. 185, 186: Carre et Chau-

veau,

Lois

de

chiria, deoarece
nurile minorilor

I, question

dacă poate închiria buşi da chitanţă descărcă-

toare de primirea chiriei, poate şi presta
jurământul
asupra
acestor acte,
care-i
sunt persoanele şi care intră în libera sa
administraţiune.
(Demolombe,
XXX, No.

590 urm.; Alexandresco, VII, p. 383, 385,
nota, 5: N. Georgean, Studii Juridice, II,

p.

76),

-

Jurisprudenţă

tre-

bueşte ca el să fie dat asupra unor fapte
personale ale aceluia căruia i se propu
ne
a jura; în cazul când instanța constată
că jurământul nu este privitor la faptele
personale ale celui căruia i se cere
a
presta jurământul, el va fi refuzat;
astfel

la procâdure,

514; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5209,
5220; Lyon-Caen
et Renault,
Trait6 de
droit. commercial, VII, No. 511; Alexandresco, VII p. 372, 385, 586; N. Georgean,
| Studii Juridice, II, p. 75).
7. Pentru faptele privitoare la administrația bunurilor minorului, tutorul poate
primi jurământul decizor; astfel tutorul
poate,
fără
îndeplinirea
formalităţilor
privitoare la tranzaciie, să presteze jurământ asupra chestiunii dacă a închiriat
un imobil al minorilor şi dăcă a primit

(Continuare

dela

1924 până

la 1927)

„Îl, Persoanele
morale
neavând
conştiință, nu li se poate deferi jurământ, (Ju-

decătoria ocol Herta, 681 din 1925, Jurisp.

Gen.

1926,

No.

1451).

Art. 1210. — Acest jurământ poate fi dat
în tot cursul proce-

Sului, cu toate că nu

există nici un început
— 376 —

de dovadă despre

ce-

Codul civil
sau

rerea

DESPRE

cărei

asupra

excepțiunea

Art, 1210

JURĂMÂNT

se

propune

jurarea 1). (Civ.

-

1197, 1214; Pr. civ. 106, 237 urm.; Civ. Fr. 1360).

Tezl. fr. Art. 1360, — II peut âtre d6fâr6 en tout 6tat de cause et encore
qw'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception

sur laquelle il est provoqus.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Amânarea

Apel 5, 6,7.

pronunțării

4.

Apreciere suverană 10,
Autoritate de lucru judecat 1,

Concludenţă 9,
Contestaţiune 2,
Curte de casaţie 5, 8.

| Inceput

2,

Jurământ
Jurământ

de dovadă

”

| Pertinenţă 9,

Probă 3, 9, 10,
Recurs 5, 8.
Refuz 6, 7;
Starea procesului
Subsidiar 9, 10.

Dovadă 3, 9, 10,
Fapte personale 2, 9.
Hotărire 1, 4.

scrisă

decizor 1 urm.
supletor 10.

1, 3.

Doctrină,
]. Jurământul decizor poate fi delferit
în orice stare a procesului, dacă nu sa
pronunțat încă o hotărîre având autoritatea de lucru judecat. (Larombiăre, Obligations, Art. 1560, No. 4; Demanite et
Colmet de Santerre, V, No. 338 bis, IV;
Aubry et Rau, ed. 4-a; VIU, $ 753, p. 19%;
Dalloz, Rep., Obligations,
No.. 5237; Alexandresco, VII, p. 388).
2, Pentru a se putea admite deferirea
jurământului decizoriu, legea nu cere existența unui început de dovadă scrisă,
ci este deajuns ca faptul asupra căruia
se deferă jurământul să fie personal şi
determinat şi legea să nu oprească dovedirea acestui fapt prin jurământ, deoarece din dispoziţiile art. 1207, 1208 şi 1210

din c. civ. rom. (1557, 1358 şi 1360 ce. ci».
îr.), rezultă că jurământul nu este decât

un mod de probaţiune şi poate fi dat în
orice fel de contestaţiune. (Huc, VIII, No.
359; Alexandresco, VII, p. 364; N. Georgean, Studii Juridice, LL, p. 84).
3. Jurământul decizor poate fi deferit
după, ce au fost propuse alte mijloace de
probă, deoarece art. 1360 c. civ. în. (1210
c, civ. rom.), prevede că jurământul decizor poate fi dat în tot cursul procesului.
(Demolombe, XXX, No. 615; Larombitre,
Obligations, Art. 1360, No. 4; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 190; Dalloz,
Rep. Obligations, No. 5238; Suppl., Obli-

gations, No. 2178).

4, Nu
se
poate propune.
jurământul
după ce procesul a fost desbătut şi. tribunalul a amânat pronunţarea hotărtrii,

pentru a. delibera.

(Demolombe, XXX, No.

615; Larombiere;,
Obligations, Art. 1360,
Na. 5; Dalloz, Rep. Obligations, No. 5239;
Dalloz, Rep., Obligations, No. 2178; Laurent, XX, No. 256).
a

5, Potrivit dispoziţiilor

art. 1210 din. c.

civil rom. (1360 c. civ:- fr.), jurământul de1) “A se vedeă-art; 237 şi

următorii

din: noua

cizuriu poate li delerit înaintea tuturor
instanțelor judecătoreşti, în afară de insianța de recurs şi în toi cursul procesului, prin urmare el poate fi deferit şi
în apel, deoarece apelul este devolutiv
şi părţile sunt puse în aceeaşi stare ca
şi la prima instanţă, prin urmare, se pot
propune în instanța de apel şi probe noui;
de asemenea, dacă prima instanţă a respins ca inadmisibil prestarea jurământului, el poate fi admis în apel; de asemenea, dacă partea căreia i s'a deferit sau
referit jurământul la prima instanță şi
a lipsit în ziua fixată pentru a-l presta,
are dreptul a cere să-l presteze în apel,
fără să fie obligată să dovedească cauza
care a împiedecat-o să se prezinte la
prima instanță ca să-l presteze. (Demolombe, XXX, No. 612, 613; Larombiere,
Obligations,
Art. 1360, No. 4; Bonnier,
Trait6 des preuves, No. 414; Demante et
Colmet de Santerre, V, No. 338 bis, IV;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 5240; Suppl.,
Obligations,
No.
2179;
Aubry
et Rau,
VIII, $ 755, p. 190; Laurent XX, No. 255;
Huc, VIII, No. 561; Alexandresco, VII, p.
388,589, 404, 405; N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 81).
|
6. In cazul însă când la prima instanță
partea căreia i sa deferit sau referit ju.rământul a refuzat pur şi simplu, fără rezervă, să-l presteze, fără să fi invocat
“un motiv legal de opunere, ea a pierdut
definitiv procesul şi nu mai arc cieptul
să ceară să presteze jurământul în apel,
deoarece refuzul prestării yurământului
constitue o tranzacţie care nu mai poate
să fie supusă judecății în apel şi constitue pentru tribunal dovada mărturiei tacite a concludenței jurământului. (loullier, X, No. 385; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5507; Alexandresco, VII, p. 406;
N, Georgean, Studii Juridice, ÎL. p. 82).
7. După altă părere, în cazul când înaintea primei instanțe pariea căreia i sa
deferit sau referit jurământul decizor, refuză pur şi simplu prestarea lui, acest
jurământ
poate
fi prestat înaintea instanţei de apel, dacă apelantul pune în
discuţiune
admisibilitatea
acelui
jurământ, care este un mijloc de probaţiune
în justiţie şi se poate repeta dinaintea instanţei de apel: (Alexandresco, VII, p. 4%;
Alexandru Degre, Scrieri Juridice, |, p.
581).:

,

9. Jurământul .decizor

feril înaintea
procedură

— 811—

Curţii

civilă, relative

de

,

nu

poate

casaţie,

la jurământul

fi. de-

când este

judiciar,

Art.

1211

DESPRE

chemată în mod exclusiv de a siatua asupra unui punct de drept iar nu asupra
unui
punct
de
fapt. (Demolombe,
XXX, No. 612; Bonnier, Trait€ des preuves, No. 414; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2179; Laurent, XX, No. 235:
Huc, VIII, No. 361; Alexandresco, VII, p.
589).

9, Deoarece,

1210

ce. civ.

rom.

potrivit

dispoziţiilor

(1360

c. civ.

art,

fr.), jură-

mântul
decizoriu poate
fi dat în tot,
cursul procesului, s'a decis că el poate fi
dat şi în mod subsidiar, atunci când partea, după ce ar invoca în sprijinul cererii
sale sau în apărarea sa, toate mijloacele
de probă, ar crede aceste mijloace insuficiente. În acest caz, jurământul deferit
în mod subsidiar nu poate fi considerat
ca un jurământ supletoriu, ci tot ca jurământ decizoriu şi tribunalul este obligat a-l admite în cazul când găseşte că
mijloacele de probă propuse nu sunţ de
natură a duce la soluţionarea litigiului ce
se desbate între părţi şi bine înţeles când
găseşte că faptele care urmează să fie supuse jurământului, sunt personale celui
care urmează să-l presteze şi suni pertinente
şi concludente
în cauză. (Demolombe, XXX, No. 621; Larombiere, Obligations, Art. 1360, No. 6; Bonnier, Trait€
des preuves, No. 415; Aubry et Rau, VIII,
$ 753, p. 190; Dalloz, Rp,
Obligations,

Codul civil

JURĂMÂNT
No.

5189;

Laurent

Suppl.,

Obligations,

XX, No. 257;

Huc,

No.

216;

VIII, No. 564:

Alexandresco, VII, p. 371).
10. După altă părere, jurământul deferit în mod subsidiar sau cumulativ cu
alte mijloace de probă, nu constitue un
jurământ decizoriu, ci un jurământ supletoriu, pe care tribunalul poate să-l
admiţă sau să-l respingă, după împrejurări. (Merlin, Râpertoire, Serment, $ 2,
Art. 2, No. 7; Toullier, X, No. 404; Dalioz, Re€p., Obligations, No. 5188; Suppl.,
Obligations, No. 2162).

Il. A se vedea:

vil,

cu

notele

art.

1208 din codul ci-

respective.

Jurisprudenţă
(Continuare

dela

1924

|

până

la 1927)

1. Odată ce în speţă jurământul decizoriu a fost propus după închiderea desbaterilor
şi
numai
prin
concluziunile
scrise, concluziuni care nu pot conţine
decât susţinerile părţilor făcute în cursul
desbaterilor, bine a procedat Curtea de
Apel, când a decis că nu putea să discute
jurământul propus de recurent pentrucă

nu a fost propus în şedinţă.

plet chirii, dec. 85 din
Jurispr. Gen. 1926, No.

(Cas. [, Com-

11 Ianuarie
1449).

19%,

Art. 1211. — Acela, cărui se dă jurământul, dacă nu-l
prime-

şte sau nu-l referește adversarului său, ori adversarul
, care refuză
jurământul ce i s'a referit, vor cădea în pretenţiunea
sau în propunerile lor de apărare. (Civ. 1200,
1208, 1212, 1221; Pr. civ.
245; Civ. Fr. 1361).
Text fr. Art. 1361. — Celui. auquel le serment est
defâre, qui le refuse
ou ne consent pas ă le râfârer 4 son adversaire, ou
Padversaire âă qui il a 6t6
r6fer€ et qui le refuse, doit suecomber dans sa deman
de ou dans son exception.
Bibliografie (continuare).
JnxEA

D.. Notă sub Trib. Vlaşca S. L, 21 diu.5 Iulie
193%, Jurispr. Gen.
INDEX
(a

ALFABETIC
doctrină)

Acceptare 7,
Apreciere 1, 2, 12,

Personal 1, 2,
Pertinenţă 1, 2,

Concludenţă 1, 2,
Dovadă 5.

Fals 5,
Formulare 1, 2,
Jurământ de credulitate 13,
Jurământ decizor 1 urm,

Modificare 10,

Neprezentare 3,
Părţi mai multe

Plângere 6.
Probă 5.
Răspuns precis 4,
Reamintire 12,

a deferi celelalte părţi jurământul
decizoriu. (Alexandresco, VII, p. 371,
590; N
Georgean,

Referire 2, 7, 8, 14.
Retuz 3, 4, 9-12.

2.

Revizuire 5.
Revocare 7,

13.

Tranzacţie

Doctrină,

acă e admisibil, partea care îl defer
ă este
să-] formu
leze

în

scris;

În

deferit

5, 7,

]. Pentru ca jurământul decizoriu
să
poată fi discutat de partea căreia
i se deferă şi să fie apreciat de instanța
înaintea
careia se propune, dacă
este
coneludent şi pertinent în cauză personal,
şi deci
obligată

prin

1926, No, 1450.

mare, cât timp partea nu-l
formulează
pentru a se vedea obiectul său, instanţ
a
de judecată nu poate fi obligată
să ţie
seama de propunerea unei părţi ce
voeşte

ur-

Studii Juridice, II, p. 78).
cazul când jurământul decizoriu

a fost formulat

în scris

şi partea

căreia i sa defrit îl referă advers
arului
său, nu mai este nevoie a
se formula _din
nou jurământul, deoarece
termenii în care
el a fost dat sunt arătaţi
în scris şi pariea căreia i se referă îl
poaie discuta,
iar tribunalul este pus
în situațiunea de
a putea constata şi decide
personal, concludent şi pertin dacă el este
ent în cauză.
Georgean,

3. In
leilalte,

— 318—

Studii Juridice, II, p.
cazul când o parie a deferit 79).
cejurământul decizoriu şi partea

Codul

civil

DESPRE

JURĂMÂNT

Art. 1212

care urmează a-l presta nu se prezintă la
tul este obligată ca sau să presteze jurământul, sau să-l refere căci în cazul
tribunal în ziua fixată pentru prestarea
jurământului, această lipsă nejustificată
contrar, ea va pierde procesul. (Demolombe, XXX, No. 629; Larombiere, Obliprinir'un motiv serios, poate fi considegations, Art. 1561, No. 1, 2, Art. 1365, No.
rată ca un refuz de a jura. (Alexandre6; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 427;
sco, VII, p. 405, 404; N. Georgean, Studii
Juridice, II 'p. 85, 84).
Dalloz,
R&p,
Suppl.,
Obligations,
No
Ă
2185; Alexandresco, VII, p. 411).
4. În cazul când partea nu voieşte să
9, Pariea căreia i se deferă jurământul
dea un răspuns precis la chestiunea cuprinsă în foaia de jurământ „deşi poate da
decizor, nu are dreptul să decolare că nici
nu voieşte să presteze jurământul, nici
un asemenea răspuns, această nevoinţă de
să-l refere, ci voieşte ca afacerea să fie
a răspunde precis echivalează cu un rejudecată după probele ce se oferă să le
fuz de a jura şi nu poate face vreo dofacă. (Dalloz, Râp., Suppl.
Obligations,
vadă în favoarea părții care l-a prestat,
No. 2185).
(Demolombe, XXX, No. 649 urm.; Dalloz,
Rp. Obligations, Ne. 5250, 5278; Suppl.,
10. Nu poate fi considerată că a refuzat să iure, partea care se oferă să jure
Obligations, No. 2188; Laurent, XX, No.
269; Huc, VIII, No. 362; Alexandresco,
asupra faptului principal, însă modifică
termenii jurământului
asupra
faptelor
VII, p. 404; N. Georgean, Studii Juridice,
Il, p. 84: Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, " accesorii. (Dalloz, Rep., Obligations, No.
5250; Laurent, XX, No. 266).
VII, $ 755, nota 44, p. 195).
11. Jurământul nu poate fi considerat,
_5, Din moment ce părţile au recurs la
în principiu, ca prestat, decât dacă parjurământul decizoriu, niciun alt mijloc
tea căreia i s'a deferit, a afirmat că fapde probă nu mai poate fi admis după prestarea lui asupra punctelor cuprinse în el,
tul, care face obiectul jurământului, a adeoarece jurământul
vut loc sau nu a'avut loc, (Demolombe,.
deferii
şi prestat
iranșează
XXX, No. 649; Larombiere, Obligations,
definitiv
litigiul între părţi;
prin urmare, tribunalul nu poate înlăArt. 1565, No. i; Dalloz, Râp., Obligations,
tura jurământul
No. 5251; Suppl., Obligations, No. 2184;
ca nedecisiv în cauză
şi să se întemeieze pe alte probe. HotăLaurent, XX, No. 269).
,
,
,
rîrea pronuniată în virtutea jurământu12. În cazul când partea jură că nu-şi
lui prestat este definitivă şi nu mai poate
reamintește faptele, el nu poaie strica
fi atacată pe nicio cale, nici chiar pe capărții care l-a prestat, decât atunci când
lea revizuirii, chiar în cazul când sar fi
tribunalul apreciază că nu corespunde arecunoscut de fals jurământul prestat, în
devărului,
(Demolombe,
XXX,
No. 649
urma unei judecăţi corecționale. (Demourm,; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755,
lombe, XXX, No. 614; Demante et Coltext şi nota 44, p. 195, 196; Dalloz, Rep.
Obligations, No. 5252; Suppl., Obligations,
met de Santerre, V, No. 557 bis, V; Dalloz, Rep. Acquiescement, No. 637; LauNo. 2185; Laurent, XX, No. 269; Comp: Arent, XX, No. 258; Alexandresco, VII, p.
lexandresco, VII, p. 404).
591, 592, 411, 412, 414: N. Georgean, Stu13. In cazul unui jurământ de credulitate, jurământul îşi va produce efectul,
dii Juridice, II, p. 83).
„+ Numai partea care a deferit jurădacă cel căruia i s'a deferit va declara
mântul decizor are dreptul să se plângă
dacă are sau nu cunoştinţă de faptul ade faptul că nu i s'a încuviințat prestalegat. (Demolombe, XXX, No, 652; Dalrea lui, iar nu şi partea adversă, mai aloz, R&p. Suppl., Obligations. No. 2185),
les dacă dânsa nu sa declarat gata a-l
14, Din art. 1361 c. civ. fr. (1211 c. civpresta sau nu sa opus la admisibilitatea
rom.), rezultă că partea căreia i sa reLui (N. Georgean, Studii Juridice, II, p.
ce-l deferise, nu mai
ferit jurământul
poate să-l defere din nou adversarului
1. Odată ce o parte a declarat că acsău, (Larombiăre, Obligations, Art. 1501,
ceptă jurământul decizoriu ce i s'a defeNo. 3: Dalloz, Râp., Obligations, No. 5255;
rit, nu mai are dreptul să-l refere adverMarcad, Art. 1561, No. î; Aubry et Bau,
sarului, său,
deoarece
tranzacţia
ed. 4-a, VIII, $ 753, p. 19; Laurent, XX,
între
părți sa încheiat din momentul acceptăNo, 262; Huc. VIII, No. 365; Alexandrerii jurământului, din care moment
sco, VII, p. 49). ,
devine
irevocabil
fără
consimțimântul
15. În cazul când jurământul „a fost
celeilalte părți şi prestarea lui nu este
deferit sau referit la mai multe părţi din
decât executarea acestei convenţiuni, (Aproces, refuzul uneia din părți de a jura
lexandresco, VII, p. 419, 420; N. Geornu este opozabil celorlalte, care pot presta
gean, Studii Juridice, II, p. 89).
jurământul.
(Larombiăre,
Obligations,

9. Partea

căreia

i sa

Art,

1212.

—

deferit ţurămân-

Acela,

cărui

Art. 1361, No. 4).

se

dă

nu poate a-lreferi
jurământ,

când obiectul jurământului este un fapt personal
al celeilalte părți. (Civ. 1209; Civ. Fr. 1362).
Text. pr. Art.

1362. —

al lui, iar nu și

Le serment ne peut âtre refere quand le fait
— 319—

qui

Art.

1213

DESPRE

JURĂMÂNT

Codul

en est lobjet n'est point celui des deux parties, mais
celui auquel le serment avait 6t6 d6fâr€.

Bibliografie

est purement

(continuare).

— Când

1926, No.

1450,

2. În cazul când faptul ce trebueşte
dovedit este comun acelui căruia i se deferă jurământul şi autorilor părții care
îl deferă, primul va putea deteri celui de
al doilea jurământul de credulitate asupra
cunoşiinței ce o poate avea asupra faptului alegat. (Duranton, XIII,
No.
59%:
Larombiere,
Obligations,
Art. 1562, No,
2; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 753, text
şi nota 55, p. 192, 195; Alexandresco, VII,
p. 419),

1. Potrivit dispoziţiunilor ari. 1562 c,
civ, fr. (1212 ce. civ. rom.), acel căruia
i se
deferă
jurământul
decizoriu, nu
poate să-l refere acelui. care i l-a deferit, când obiectul jurământului este un
fapt personal al lui, iar nu şi al celeilalte
părti. (Larombiere, Obligations, Art, 1562,
No. 1; Dalloz, R&p., Obligations, No. 5219;
Alexandresco, VII, p. 419).

Art. 1213.

personnel, â

|

JaRsEA D., Notă sub Trib. Vlaşea S. 1, 121 din5 Iulie 1926, Jurispr., Gen.
Doctrină.

civil

o parte a jurat,

cealaltă

nu

mai este pri-

mită a proba falsitatea jurământului. (Civ. 1200 urm., 1203,
1208
urm., 1711, 1885; Pr. civ. 160, 290 $ 3, 29% 86; C. p. 293; Civ.

Fr. 1363),
Text.

fr.

Art.

1363.

—

-Liorsque

ladversaire n'est

point recevable

Doxaogoz Viyriră,
II, 218.

Nofă

Bibliografie

INDEX

9—13,
.
de lucru iude-

A

10.

|: Penală

Dovadă 5, 6, 7, 12, 13.

Fals 7—13,
Hotărire 11.
Inceput de dovadă

bi

de credulitate 6,
decizoriu 1 urm.
supletoriu
9,11.
p

;' Marturi
12, 13.:
Minist

Comercială
materie 13,
A
Daune. interese
9,

! Jurământ
| jurământ
' Jurământ
:
13,

er public 9—13,4
instanță

9-13.

i Probă 5, 6,

scrisă

! Renunţare 4.
Revizuire 7, 11.
Tranzacţie 1, 7, 9.

poate

fi

apelată,

pe

când

hotărîrea pronunţată după prestarea jurământului nu mai poate: îi apelată. (Dalloz,
Rep., Obligations, No. 5262; Laurent, XX,
No. 275; Alexandresco, VII, p. 412).
2.

Jurământul

constitue

'o

tranzacţie

care echivalează cu autoritatea de lucru
judecat. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations,
No. 2195; Alexandresco, VII, p. 412).
3. In cazul când jurământul deferit nu

este acceptat, contractul
partea căreia i s'a deferit
ataca cu apel hotărîrea
Seoul
(Balloz,
Râp.,

ou

vâfâr6

4
a ete fait,

(continuare).
dia

15 Nov.

1924,

Pand.

Rom.

44935,

4, Partea care deferă jurământul decizoriu, renunţă prin
această deferire, la
toate celelalte mijioace de apărare, chiar
dacă le-a propus. (Dalloz,
Rep. Obligations, No. 5266; Laurent, XX, Ne 276).
5. Jurământul decizoriu nu face dovada

decât a faptului care i-a format obiectul.
(Toullier, X, No. 395, 394; Duranton, XIII,
No. 608; Dalloz, R€p., Obligations, No.
6. Astiel, pariea care
sarului
său
jurământul

1. Jurământul este cea mai puternică
dovadă şi are mai multă putere decât o
care

d6fâr6

la faussete.

5275).

Doctrină,

hotărire,

serment

S. IL, 2451

doctrină)

Acceptare 3.
Acţiune publică

Autoritate
cat 2,

Trib. Gorj

ALFABETIC

(a

Apel 1,: 3

sub

le

ă en prouver

nu s'a format și
jurămânul poate
care ordonă jurăObligations, No.

a

deferit adverde
credulitate,

poate cere să dovedească prin alt mijloc
de probă existenţa datoriei. (Toullier, X,
No. 593, 594; Dalloz, Rep., Obligations, No.
5275; Contra: Duvergier sur 'l'oullier, X,
No.

595, nota a).

7, Din momentul ce părţile au recurs
la jurământul decizoriu, niciun alt mijloc de probă nu mai poate fi admis după
prestarea lui asupra punctelor cuprinse în
el,. deoarece jurământul deferit şi prestat

tranşează definitiv litigiul între părți;

urmare, tribunalul nu poate înlătura prin
rământul ca nedecisiv în cauză şi să ju-se
întemeieze pe alte probe. Hotărirea pronunjată_în virtutea jurământului prestat
este definitivă și nu mat poate fi atacată
pe nicio

cale, nici chiar

pe calea

revizuirii,

(Demolombe,

XXX, No.

Chiar în cazul când s'ar fi recunoscut de
fals “jurământul prestat, în urma unei judecăţi coreeționale.

— 380—

Codul

DESPRE

civil

614;

Demante

No.

357

ment, No.

bis,

et
V;

637;

Colmet
Dalloz,

de

Santerre,

R€p.,

Laurent, XX

V,

Acquiesce-

No. 258;

A-

lexandresco; VII, p. 391, 392, 411, 412, 414;
N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 85).

„8. Potrivit.

dişpoziţiunilor

art.

1363

c.

civ. fr. (1215 c. civ. .rom.), când o parte
a jurat, cealaltă parte nu mai este primită

a proba

falsitatea

jurământului,

deoarece

prestarea lui este irevocabilă. (Toullier,
X, No. 589; Demolombe, XXX, No. 660; Larombizre, Art. 1365, No. 6; Bonnier, Trait€

des

preuves,

4-a,

VIII,

bligations,

No.

426;

p.

$ 753,

274; Planiol,
p. 412).

5267;

No.

Aubry

et Rau,

Dalloz,

196;

Laurent,

Rep.,

XX,

ed.
O-

No.

40; Alexandresco, VII,
|

II, No.

9. Din dispoziţiile art. 1215 c. civ. rom.
(1565 ce. civ. fr.), după care, când o parte

a jurat, cealaltă nu -mai este primită a
proba falsitatea jurământului, rezultă că

partea care a deferit jurământul decizoriu

în cursul cercetării unui proces civil, nu
are dreptul, ca prin acţiune directă, să
urmărească în instanță penală pe cel care
a prestat jurământul spre a dovedi falsitatea lui, drept care aparţine numai mi-

misterului public;. ceea ce înseamnă
că
acţiunea în despăgubiri este stinsă cu desăvârşire și partea civilă nu are dreptul
să ceară despăgubiri pentru dol sau deurmăririi corecţionale
lict cu ocaziunea
pentru jurământul mincinos pe care mi-

nisterul

public

intenta-o celui
nea jurământ,

uzând

de

dreptul

său,

ar

care a săvârşit un asemepotrivit dispoziţiilor art.

295 c. pen. român (366 c.:pen. îr.), de„oarece interesele părţii civile fiind tranşate

prin tranzacţiune, nu poate
ceea ce legea opreşte a face

dispoziţiuni

se

aplică

în

face indirect,
direct. Aceste

materie

rămnânt decizoriu fals, şi după unii
materie de jurământ supletoriu fals.

lier, X,

No.

Demolombe,

389;

de

XXX,

VII,

ea care a prestat jurământul mincinos în
urma întentării acţiunii de către ministenu

are

aceasta

dreptul

să

nu

înseamnă că

denunțe

şi să

des

preuves, No.

ea

procure

în sprijinul acţiunii publice dovezi pentru
constatarea falsității jurământului prestat,
în calitate de simplu informator. (Alexan„dresco, VII, p. 413).
,
11. Dacă ministerul public a urmărit
în instanța penală pe cel care a prestat
jurământul, şi hotărîrea condamnatoare
a rămas definitivă, partea care a deferit
—

426;

Aubry

et Rau.

ed.

Suppl.. Obligations,

No.

VIII, $ 753, p. 196; Dalloz, Râp., Obli-

4-a,

gations, No. 5378;

2241; Laurent, XX, No. 275).
19. Pentru a se dovedi în acţiunea penală introdusă de ministerul public, că
jurământul prestat a fost mincinos, nu
este admisibilă dovada cu martori pentru

o valoare mai mare de 150 lei vechi, afară
de

cazul

când

sar

produce

un

act

scris

scrisă, deoarece

sau un început de dovadă

“în materie de jurământ mincinos, dovada,
chiar în instanța penală, trebueşte făcută
după regulele prescrise în materie civilă.
(Demolombe, XXX, No. 662 urm; Larom-

Obligations,

biâre,

25, 24;

No.

1348,

Art.

des preuves,

Trait€

Bonnier,

No, 427; Au-

bry et Raw, ed. 4-a, VIII, $ 765, p. 346;
Alexandresco, VII, p. 413; N. Georgean,
Studii

Juridice, II, p. 87).

13. Când însă, jurământul decizoriu sau
supletoriu a fost prestat într'o afacere de
natură comercială, ministerul public, în

acțiunea penală pentru jurământ fals introdusă contra părţii care l-a: prestai, are
dreptul să dovedească falsitatea jurământului cu martori, chiar dacă nu există un

început de dovadă scrisă. (Alexandresco,
VII, p. 414; N. Georgean, Studii Juridice,
II,

p:

87).

_

Jurisprudenţă
delia 1924 până

(Continuare

No.

p. 413; N. Georgean, Studii Juridice, I, p.
85; Contra: Duranton, XIII, No. 600).
10. S'a decis că dacă partea care a deferit jurământul decizor, nu mai are dreptul să ceară daune-interese în instanța penală, înaintea căreia se urmăreşte pe parpublic,

Contra: Duranton, XIII, No. 604; Demolombe, XXX, No. 662; Larombitre, Obligations, Art. 1363, No. 7; Bonnier, Trait€

ju-

bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 735, p. 196; Dalloz, R&p., Obligations, No. 5376; Suppl.,
Obligations, No. 2239; Laurent, XX, No.

rul

jurământul, când jurământul sa presiai
în urma cererii sale, iar nu din oficiu, va
avea dreptul să atace hotărîrea obţinută
în urma jurământului fals, pe calea: revizuirii. (Alexandresco, VII, p. 413; N. Georgean, Studii Juridice, II,.p. 86, 87; Comp.

şi în
(Loul-

601, 662: Larombiăre, Obligations, Art. 1365,
No. 6, 7; Bonnier, Lrait€ des preuves, No.
426: Marcad6, Art. 1501—1564, No, 3; Au-

275; Huc, VIII, No. 365: Alexandresco,

Art, 1213

JURĂMÂNT

1.

tea

Art.

care

993

cod.

depune

pen.

la 1927)

pedepseşte

jurământ

pe paâr-

decizoriu

fals

iar art, 1213 cod. cîv., prevede că partea
în
decizoriu
jurământ
a deferit
care
sensul cercetării unui proces civil, nu are

drept de a urmări pe cel ce a prestat jurământul spre a proba falsitatea.
Că între aceste două texte părând a există o inadvertență, concilierea lor nu se
poate face decât în sensul că. partea civilă căzută în pretențiuni nu poate forma singură acțiunea de sperjur, ci urmărirea ei pe cale penală aparține exclusiv

Ministerului public, fie că se sezisează din

fie prin denunțul

oficiu,

făcut

de cel in-

teresat şi în care căz denunţătorul nu se
poate constitui partea civilă.
pornită de partea căAşa dar, acţiunea
direct înaintea tribuzută în pretenţiuni
nalului şi nesusținută în instanță de Ministerul public are a se respinge ca ne-

regulată. (Tribun. Roman, sentinţa din 26
Aprilie 1926 No. 5584 din 1935, Jurispr.
Gen.

2.

581—

1926.

In

No.

1415).

conformitate

cu

dispoziţiile

art.

Art, 1214

DESPRE

1215 cod. civ. de câte ori partea căreia ju-

urma

rământul a fost deferit, l-a prestat cealaltă parte nu mai poate să dovedească falsitatea lui, chiar dacă jurământul ar fi
recunoscut de fals, deoarece jurământul
fiind o speţă de tranzacţie, ea are între

părți autoritate de lucru
Că

singurul

care

judecat.

poate

şi

are

dreptui,

zulte

vreun

drept

este numai
prin aceasta,

pentru

partea

jurământului

nală

ca

pune

tând

simplu

concluziuni,

nici

lui,

el

dacă
150

Iaşi,
Gen.

în

a

informator,

pierdut

dovedi

s. I, sentința din
1926 No. 1599).

putea

jurământu-

litigiului

martori

a

public nepu-

falsitatea

valoarea

lei, prin

fără

Ministerul

un început de
probă
bine înţeles
materia

Minissă re-

care

prestării

civil

procesul, de a se constitui parte civilă, ea
putând numai să figureze în instanţa pe-

de

potrivit dispoziţiunilor art. 293 cod. pen. să
urmărească sperjurul,
terul public,
fără însă

Codul

JURĂMÂNT

e mai

decât

mare

dacă

este

scrisă, exceptând
comercială. (Irib.

Iunie

926,

Jurispr.

Art. 1214. — Partea care a dat sau care a referit jurământul
nu mai poate a-l retrage, dacă adversarul a declarat că este gata
a jura.

(Civ.

969,

1704

urm.;

Pr.

civ.

160;

Civ.

Fr.

1364).

Text. fr. Art. 1364. — La partie qui a dâfer€ ou r6fâre le serment, ne peut
plus se râtracter lorsque -Padversaire a declare qu'il est pret ă faire ce serment,
Bibliografie
Donxaonoz VINTILĂ,
II, 248.
INDEX

Notă

sub Trib,

Gorj

(continuare),

S. Il, 2451

ALFABETIC

la

Acceptare 1—7, 11—14,
Apel 6, 7, 14, 18,

Moarte 11.,
Moştenitori

Consimţimânt

Opoziţie

Culpă 12, 43, 14,
Deces

11,

Ofertă 1, 2, 3.

2.

14,

Policitaţie 1, 2, 3,

11.

Proect

Deferire 1 urm,

5,

Referire 3, 4, 10, 12, 13,14,

Dol 17, 18.
Efecte 9, 10.
Eroare;16, 18.
Formulare 3.
Hotărire 18.
Impiedecare 12, 13, 14.
Incetare din viaţă 11,
Jurământde credulitate 41,
Jurământ decizoriu 1 urm,

Refuz 13,
Retractare
Retractare

mântului

la
de

către

Revenire 7, 15.
Revizuire 18.
Tranzacţie 2.
Violenţă
15, 18.

părți

şi

acceptat

de

căreia îi

de

cealaltă,

poate

revoca

decât

cu

este

ferirea
ofertă.
Aubry

dreptul

să-l

retragă,

una

dintre

constitue

consimţimândeoarece

de-

Rep., Obligations, No. 5256; Suppl, Obligations, No. 2186; Laurent, XX, No. 26;

Huc, VIII, No. 366: Alexandresco, VII,
„ De

Georgean,

asemenea,

Studii

acel care

să

presteze jurământul. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 5256),
4. De asemenea odată ce partea căreia
i sa deferit jurământul, a declarat că
primeşte să jure, nu mai poate să refere
jurământul

adversarului

Pb:
.
„6. Partea

lui nu constitue decât o simplă
(Larombitre, Obligations, Art. 1564;
et Rau. VIII. $ 753, p. 195; Dalloz,

420. 421; N.
p. 87, 88).

până

primeşte

No.

său.

5260),

(Dalloz,

Juridice,

d:

a referit ju-

care

a deferit

jurământul

de-

cizoriu înaintea primei instanţe, însă s'a
„respins ca neconcludent,
1
oate să retracteze în apel
jurământul
formulat, deoarece potrivit 'dispoziţiilor art. 1214 ce.
civ, rom. (1364 c, civ. îr.), până când adversarul nu a declarat că este gata a jura,
partea care a deferit sau referit jurământul decizoriu
poate să-l retragă. (N. Georgean, Studii
uridice, II,
p. 88).
7 Dacă o parte
a
deferit
celeilalte

tul ambelor părţi în litigiu; până la acceptare, însă paxica care l-a deferit are

oricând

referirea,
“că

deoarece în specie nu este vorba de un
jurământ propriu zis, ci de un proiect de
Iprământ (N. Georgean, Studii Juridice,

potrivit dispoziţiilor art. 1214 c. civ. rom.,
(1564 c. civ. fr.) o tranzacţie, care nu se

mai

declarând

1925

statat -că îndeplineşte condiţiunile prevăzute de lege peniru a fi admis; cât timp
jurământul nu a fost formulat, partea care
voieşte. a-l deferi poate reveni asupra lui

deferit, el constitue numai o policitaţiune,
care nu creează niciun drept, aşa încât
el poate fi retras. (N. Georgean, Studii
Juridice, II, p. 87).
2. Jurământul deferit

poate 'retracia

accepiare,

Rom.

reia i șe deferă jurământul îl poate accepta, după ce a fost discutat şi sa con-

prestării jură-

partea

Pand.

5. Numai în cazul când jurămâniul a
fost formulat în scris, partea adversă că-

Retractare tacită 8,

acceptarea

1924,

€p., Obligatiâns,

1—10, 15—18,
expresă 8.

Doctrină,
]. Până

15 Nov.

rămânitul,

(la doctrină)

Apreciere 13.

din

părți, jurământul

el

să

acest

pra

p.

fi

caz,

fost

această

retractării

sale

adversarului Său,

în apel,
niciun
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în

poate

aceeaşi

(Toullier,
Lois

şi

înainte

retraciează,
reveni

şi să 'defere

jurământul

Chauveau,

îl

parte

text de lege nu

procedare.
et

decizoriu,

acceptat

de

se opune

X,

la

No.

în

asu-

din

nou

instanță

decizoriu,

ca

sau

deoarece

la această

367.

Carr&

procâdure,

[,

Codul

civil

question

DESPRE

508;

Aubry

et Rau,

VIII,

$ 755,

p. 193. 194; Contra: Duranton, XIII, No.
597; Demolombe,
XXX, No. 634; Larom-

biere,

Obligations,

xandresco,

Art.

VII, p. 421,

1564, No.

3; Ale-

422).

8. Retraciarea se poate face expres
tacit, nefind supusă unei formalități
ticulare. (Demolombe, XXX, No, 652;
rombiere, Obligations Art. 1564, No. 4;

sau
parLaAu-

bry

19%:

et

Rau,

ed.

4-a,

VIII,

$ 755,

p.

Dalloz, Rp.. Suppl., Obligations, No. 2186;
Alexandresco, VII,
9. În cazul când

p. 421).
retractarea

a avut

loc

din pariea celui care a deferit jurământul, se consideră ca şi cum nu sar fi deferit şi cealaltă parte poate deferi la rândul

ei

jurământul

decizoriu

adversarului

său care a făcut retractarea, (Demolombe,
XXX, No. 633; Larombiere, Obligations,
Art, 1364, No. 5; Dalloz, Râp., Suppl., O-

bligations, No. 2187).
10. Dacă retractarea

celui

care

dreptul

să

a

referit

presteze

are

loc din partea

jurământul,

jurământul

el

are

care

i-a

fost deferit. (Demolombe, XXX, No. 63;
Larombiăre, Obligations, Art. 1564, No. 5;
Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Obligations, No.

2187).

!

1l. În cazul când partea căreia i sa
deferit jurământul
înceiează
din vieață
după acceptare, însă înainte de prestarea
lui, jurământul nu se poate considera nici
restat, nici refuzat, ci ca şi cum nu ar
i fost deferit,.aşa încât partea care l-a

deferit va putea numai
nitorilor jurământul de
molombe,

XXX,

No.

să defere moştecredulitate. (De-

659 urm.;

Larombiăre,

Obligations, Art. 1564, No. 7; Bonnier, Traii6 des preuves, No. 425; Carr6 et Chauveau, Lois de la procâdure,
question
Aubry et Rau, ed, 4-a, VIII, $ 755, p.
Dailoz, R€p., Suppl., Obligations, No.
Laurent, XX, No. 271; Alexandresco,
p.

511;
1%;
2190;
VII,

406).

12. Dacă partea căreia i sa deferit sau

veferit jurământul, a acceptat să-l presteze, însă nu
a
putut
să-l presteze din
cauză că a fost împiedecată de adversarul
său, se va putea considera, în acest caz,
că jurământul a fost prestat. (Demolombe, XXX, No. 642;
Larombitre, Obligations, Art. 1364, Bo. 7: Dalloz, Râp., Suppl.,

Obligations, No. 2191),
13. Dacă partea care a acceptat jurământul care i-a fost deferit sau referit,

JURĂMÂNT

Avt. 1215

-

nu-l prestează din cauza sa, cum ar fi în
cazul

când

nu

vine

la

şedinţă

în

ziua

fixată peniru a-l presta, în acest caz, jurământul va putea fi considerat ca_refuzat, după aprecierea tribunalului. (Demolombe,
X, No. 645; Dalloz, Râp., Suppl,
Obligations, No. 2192).
14, In acest caz, partea în culpă va putea ca, în opoziţie sau apel, să se prezinte

pentru

a presta

jurământul,

justificând

împiedecarea legitimă. (Larombiere, Oblirations, Art. 1364,
No.
7;
Dalloz, Rp.
uppl., Obligations, No. 2192).

15. Jurământul
poate
fi retractat în
cazul când o parte a deferit sau referit
jurământul numai în
care a fost exercitată

Obligations,

II,

urma unei violențe
asupra ei. (Pothier,

No.

918;

Toulier,

X, No.

390;
Duranton, XIII, No. 601; Demolombe,
XXX, No. :638, 664, 665; Larombitre, Obligations, Art. 1563, No. 9; Mourlon, Îl, No.

1655:

Dalloz,

Râp.,

Suppl.,.

Obligations,

No. 2241; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $
753, text şi nota 47. p. 197; Laurent, XX,
No. 275; Huc, VIII, No. 364; Alexandresco,

VII, p. 414).
16. De asemenea, aceeaşi soluţiune va
avea loc când partea care a deferit sau
referit

jurământul

a

fost

victima

erori de fapt. (Demolombe,

XXX,

Larombitre,

Art,

Obligations,

unei

No. 664;

1365.

No.

9; Demanite et Colmet de Santerre, V, No.
539 bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $
755, p. 197; Dalloz, Rp, Supol., Obligations, No. 2241; Laurent, XX, No. 274).

17. De asemenea, în cazul când
victima unui dol al părții adverse.

a fost
(Toul-

lier, X, No. 390; Duranton, XIII, No. 601:
Larombiere, Obligations, Art. 4365, No.
9; Mourlon, II, No. 1655; Demante et Coimet de Santerre, V, No. 339, bis, [; Aubry
et Rau,

ed. 4-a, VIII,

$ 755, p. 197; Dalloz,

Râp., Obligations, No. 5379; Suppl., Obliations, No. 2241: Laurent, XX, No. 273;
se

VIII,

No.

564;

Alexandresco,

VII,

p.

414).

18. In aceste cazuri, partea în drept va
ataca hotărîrea cu apel, pentru a retracta

jurământul,

sau

dacă

finitivă, o va ataca

cu

hotărîrea

este

revizuire,

(Toullier,

de-

X, No. 590; Demolombe, XXX, No. 666;
Larombire, Obligations, Art. 1365, No,
10; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No.
2242; Alexandresco, Vir p. 414).

Art. 1215.
— Jurământul făcut sau refuzat nu dă o dovadă
decât în favoarea sau în contra acelui care l-a dat, sau în favoarea
ori în contra erezilor săi și acelora care îl întăţișează. (Civ. 969,

973, 1047, 1142, 1175, 1216, urm.; Pr. civ. 245; Civ. Fr. 1365$ 1).

Text. fr. Art. 1365. Ş 1. — Le serment fait, ne forme preuve qu'au profit
de celui qui l'a defâre ou contre lui et au profit de ses
ou

contre

eux.

— 383 —

hertiers et

ayant-cause

Art, 1216-1218

DESPRE

No.

Doctrină,

țiunile

p.

civ, fr. corespunzător,
de legiuitorul
român,

lui

415,

Marcadâ.

nota

ci sunt adăudupă observa-

(Alexandresco,

VII,

vernează

de

aceleaşi

principiul

principii

care

autorității

VII,

p.

45;

N.

5. -Creditorii

au

dreptul

să stabilească

că debitorul lor a deferit sau a refuzat jurământul în frauda drepturilor lor. (De-

gu-

de lucru

molombe, XXX, No. 676;
Larombiăre, Obliations, Art. 1365,
No. 3;
Dalloz, Râp.
uppl., Obligations,
No.
2194; Alexandresco, VII, p. 416).

judecat, deoarece jurământul este o tranzacţie care echivalează cu autoritatea de
lucru judecat. (Demolombe, XXX, No. 668;

Larombiere, Obligations,
Dalloz,
R€p.,
Suppl.,

Alexandresco,

2195),

2).

2. Forţa doveditoare a jurămâniului este

guvernată

2493;

civil

Georgean, Studii Juridice, II, p. 90),
|
4. Cu toate acestea, terţele persoane au
dreptul să invoace acest jurămâni ca un
început de dovadă scrisă în favoarea lor.
(Larombitre, Obligations, Art. 1365, No.5;
Dalloz, Râp.,
Suppl.,
Obligations,
No.

1. Cuvintele: „sau refuzati”, din art. 1215
e. civ. rom., nu figurează în art. 1365 $
1 e.
gate

Codul

JURĂMÂNT

Art. 1365, No. 1:
Obligations, No.

2195; Laurent. XX, No. 276).
3.

zat

Jurământul

nu

poate

decizor

prestat sau refu-

produce

eiect decât

Jarisprudenţă

între

părţile care au fost în litigiu şi care au
stins astfel diferendul
între
ele: jurământul decizor nu poate avea eleci în

(Continuare
1.
ție

privința
terţelor
persoane,
deoarece ei
constituind o
iranzacţiune,
această convențiune nu
poate
avea
efect, potrivit

principiilor

de

contractante

drept,

şi

decât

între

părţile

lor

univer-

reprezentanţii

dela

1924

până

la 1927)

Jurământul decizoriu fiind o tranzacurmată între
piri
înaintea justiţiei,

partea căreia i s'a deferit, dacă l-a primit
şi prestat, câştigă cauza fără ca judecătorul fondului să fie ţinut a mai examina
şi statua asupra altor probe sau mijloace
de apărare. (C. Apel
din
laşi, S. 1,9
Februarie 1926, Dreptul 15/1926).

sali sau cu titlu universal. (Dalloz, Râp,,
Obligations, No. 5270; Suppl., Obligations,

„Art. 1216.— Jurământul dat debitorului de unul din creditorii
solidari și făcut, nu liberă pe debitor decât pentru partea acelui

creditor. (Civ. 1035,

1215, 1217, 1218; Civ. Fr. 1365 $2).

Tezt. fr. Art. 1365 Ş 2. — Nanmoins
ertanciers solidaires au debiteur ne libăre

le

serment

defer6

par

lun

des

celui-ei que pour la part de ce crtan-

cier.
Doctrină,
1. Art.
rom).

nu

1365

$ 2 c. civ. în. (1216 ce. civ.

vorbeşte

decât

de

jurământul

dat şi prestat. Dacă însă jurământul deferit debitorului de unul din creditorii solidari, a fost refuzat, refuzul debitorului

Art. 1217. — Jurământnl

va profita tuturor
creditorilor.
(Demolombe, XXX, No. 683; Dalloz, Rep., Obli-

gations, No. 5272;
9198; Laurent,

Suppl., Obligations, No.
„No. 278;
Contra: De-

mante et
bis, V).

de

dat de

Colmet

debitor

Santerre,

unui din

V,
.

No.

341

creditorii

solidari şi reîuzat de acesta, liberă pe debitor numai pentru partea creditorului care a refuzat a jura '). (Civ. 1038, 1215 urm., 1218).
Doctrină,
],

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1217

c.

civ. rom., dacă reluzul de a jura emană
dela unul din creditorii solidari, debitorul va fi liberat numai
pentru
partea
creditorului

VII,

p. 422).

care

a refuzat.

(Alexandresco,

2. Art. 1217 e. civ. rom.
lent în codul civil francez,

de

legiuitorul

„lui Mareade.
nota (1).

român

după

(Alexandresco,
-

nu are echivaci este adăugat

observaţiunile
VII,

p.

417;

Art. 1218. — Jurământul dat de unul din creditorii solidari şi
reiuzat de debitor, sau jurământul făcut de creditor, după propu1) Art.

1217

Cod,

Civ.

nu

există

în Codul civil Francez.
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1218

Art,

JURĂMÂNT

DESPRE

civil

Codul

nerea debitorului, profită la toţi creditorii solidari 1). Jurământul dat
debitorului principal și făcut de el, liberă și pe fidejusor (chezaș).
Jurământul dat unui din debitorii solidari și făcut, profită și celorlalţi debitori.
|
Jurământul dat îidejusorului şi făcut, profită debitorului principal.
- În aceste din urmă două cazuri, jurământul codebitorului solidar sau al îidejusorului, nu profită celorlalți debitori sau debitol dat asupra ființei
a fost
rului principal, decât atunci când jurământu
a cauţiunii. (Civ.
sau
solidarităţii
existenței
datoriei, iar nu asupra

Civ. Fr. 1365).

1365 Ş 3-6 — Le serment dâfâr6 au d€biteur principal
cautions;
Pun des dâbiteurs solidaires profite aux cod6hiteurs;
ă la eaution profite au d6biteur principal.

Text. fn. Art.
libre egalement les
Celui defâre ă
Et celui dâfâr6

le

cas,

derniers

ces deux

Dans

urm., 1679, 1683;

1215

1155,

1148,

1142,

1141,

1056,

1047,

1038,

serment

du

codEbiteur

solidaire

1365,

No.

7; Demante

et

ou de la

caution ne profite aux autres codâbiteurs ou au d6hiteur principal que lorsquiil
a. 6t6 dâfâre sur la dette, et non sur le fait de la solidarit6 ou du eautionnement;
ALFABETIC

(a
Codebitori

solidari

Creditor 2, 11, 12, 16.
Creditor solidar 2.
Debitor principal 3, 4, 8,

Fidejusiune 3, 4 8, 10,11,
1 ,
Indivizibilitate 13—17.
Jurământ decizor î urm.
Minori 4.4

Drept francez î.
Excepţie personală

Beprezentara 2.
Solidaritate 1 urm.

Conservare

5—9,

doctrină)

2,

-

10, 11, 42,
Debitor solidar 5—9.

Moştenitori 13, 14, 15.
Refuz 9-11, 14, 16, 17,

4,

Existenţa datoriei 7, 8,

piol, Îl, No. 749;
nota 3).

1], Art,
are

lipsind

1218.$

1 din codul

echivalent

în

art.

1565

în

codul

ce. civ.

civil român
civil

francez,

fr. corespun-

zător şi este adăugat de legiuitorul român
după observaţiile lui Marcadâ.
(Alexandresco, VII, p. 417, nota 2).
2, Art, 1218 $ 1 c. civ. rom. constitue o
aplicațiune a principiului din art. 1058

e. civ,

rom.

potrivit

căruia

liecare

credi-

tor solidar reprezintă pe ceilalți creditori
în actele care au de efect conservarea obligaţiei.
(Alexandresco,
VII,
p.
417,
nota 2).

3. Jurământul dat debitorului principal
liberează. pe
fidejusor, deoarece
după
stingerea obligaţiunii principale, nu mai
poate

subsista

obligaţia

loz, Râp., Obligations,
Obligations, No. 2196;

p. 4i7, 418).
4,

sau

Dacă

referit

existenţii

cum

însă

accesorie,

jurământul

profita fidejusorului.
o. 677;
Larombiăre,
1) Prima

parte

a fost

deferit

principal

excepțiuni

ar fi minoritatea,

(Dal-

No. 5271; Suppl.,
Alexandresco,
VII,

debitorului

unei

de

San-

Alexandresco,

VII, p. 416,

6. Peniru ca jurământul presiai de unul
din debitorii solidari să profite codebito-

Doctrină,
nu

Colmet

terre, V, No. 341 bis, II[; Dalloz, Rep.
Suppl., Obligations, No.
2196;
Laurent,
XX, No. 277).
5, Potrivit dispoziţiunilor
art. 1365 c.
civ. fr. (1218 c. civ. rom.) jurământul dat
unuia din debitorii solidari profită codebitorilor. (Dalloz, R6p., Obligations, No.
5271; Suppl., Obligations, No. 219%; Pla-

asupra

personale

jurământul

a sa,

nu

va

(Demolozabe, XXă,
Obligations,
Art.

a art, 1218 Cod, Civil.

31235 — Codul eivil adnotat — VIII

rilor

să

săi,

creditorul
acei care

că

i-a
au

de

chemat
refuzat

putea

profita

lalţi.

(Alexandresco,

7. Dacă

numai

creditor,

unul

din

ei

căci dacă

pe toţi în judecată,
jurământul nu vor

de prestarea
VII,

făcută

p.

însă jurământul

de cei-

416,

nota

3).

dat simultan

tuturor codebitorilor a fost asupra fiinţei
datoriei, jurământul prestat de unul
din
ei foloseşte şi acelor cari nu s'au prezen-

iat sau au refuzat
a-l presta.
dresco, VII, p. 417, nota).
8. Potrivit dispoziţiunilor art.
timul

alineat

civ. rom.),

c.

pentru

civ.

fr.

(1218

(Alexan1365

ult.

ca jurământul

ul-

al.

c.

să pro-

debiiosau
solidari
codebitorilor
tite
ca el să „fi
rului principal, trebueşte
fost dat asupra existenţei datoriei iar
nu
asupra
existenței
solidarității sau

Rep., Obligations,
cauţiunii. (Dalloz,
a
No. 5271; Suppl.. Obligations, No. 2197;
Alexandresco, VII, p. 416, nota 5).
9. Dacă unul din debitorii solidari refuză jurământul care i-a fost deferit, acest
refuz

lalţi

385—

nu

aduce

codebitori.

lipseşte în” Codul civil

—

trebueşte

fi fos acţionat

niciun

prejudiciu

(Demolombe,

XXX,

_celor-

No.

Francez.

W
si

INDEX

Art.

1219

DESPRE . JURĂMÂNT

684; Demante et
Colmet de Santerre, V,
No. 341 bis, VI; Dalloz, Râp., Obligations,
No. 5273; Suppl., Obligations, No. 2199).

10.

Jurământul

refuzat

de

principal sau de fidejusor nu
Judicia nici fidejusorului nici

11._Nu

se poate

fie

invoca

refuzul

debitorul

poate predebitorului

împotriva

5274),

de

moștenitorului

a

No. 5274).
15. În cazul

XXX, No.
685; Larombitre,
Art. 1565, No. 8; Demanie ei
Santerre, V, No. 341 bis, X;
Suppl., Obligations, No. 2201;

Comp:

Alexandresco,

nu

față

VII,

p. 418;

de

debitorul

moștenitorii
(Larombiăre,

Ss; Dalloz,

Contra:

principal.

(De-

dintre

Rep,

moşteni-

vor profita toți
indivizibilității.
Art,
1565, No,

Obligations,

No.

5274),

refuzat

de

debitorul

u-

nei obligaţiuni indivizibile, nu prejudiciază
codebitorilor

iions.

No.

poate

săi.

5274;

2209).

$ 2. Despre jurământul

1219. — Judecătorul

unul

din
cauza
Obligations,

0. 8).
„17, Jurământul

indivizi.

bilă se vor combina principiile dela jurământul decizoriu, cu cele ale art. 1294 ce.
civy. fr. (1064 e, civ, rom.). Astfel, jurământul prestat de debitorul unui lucru indivizibil, după cererea unuia dintre moşteni-

Art.

când

de-

Obligations,
Obligations,

țiuni indivizibile,
profită la toţi codebitorii. (Duranton, Sh. No. 607; Demolombe,
XXX, No. 687: Dalloz, Rep. Obligat
No. 5274; Suppl., Obligations, No. ions.
2202;
Contra: Larombitre, Obligations, Art, 1365,

No. 2201).

de obligaţiune

jurământul

16. Jurământul prestatat de unul dintre
debitorii unui lucru indivizibil sau jurământul refuzat de creditorul unei obliga-

mante et Colmet de Santerre, V, No. 341
bis, X: Dalloz, Rep, Suppl,, Obligations,
13. In materie

a presta

tori prestează jurământul,

Troplong, Cautionnemeni, No. 515).
12. Jurământul prestat sau refuzat de
creditor după
propunerea
fidejusorului,
produce efect numai faţă de fidejusor iar
și

de

ferit de debitor. (Larombiere,
Art. 1565. No. 8; Dalloz,-Râp.,

presta jurământul deferii, fie jurământul
pe care l-a prestat creditorul asupra exisienţei datoriei, (Duranton, XIII, No. 607;

Demolombe,
Obligations,
Colmet de
Dalloz, R€p.,

-

14. Aceeleaşi efecte le produce şi refuzul

fide-

debitorului

civil

tori nu prejudiciază. celorlalți moştenitori,
care au dreptul să ceară dela debitor executarea obligaţiei, scăzându-se partea virilă a moştenitorului contra căruia a fost
prestat
jurământul.
(Demolombe,
XXX,
No. 686; Larombiere,
Obligations,
Art,
1565, No. 8; Dalloz, Râp., Obligations, No.

principal. (Demanie
et
Colmet de Sanierre, V, No. 341 bis. VII; Dalloz, Râp.
Suppl.,
. Obligations, No. 2199),
|
jusorului,

Codul

(Dalioz,

Suppl.,

R€p.,

Obliga-

Obligations,

No.

:
dat

din

oficiu.

da jurâmânt

sau la alta
din părţile prigonitoare. Acest jurământ se dă saula una
sprease complecta
conștiința

magistratului,

în

deciziunea

cauzei,

se putea determina suma conde mnațiunii. (Civ.
1169,
1220 urm., 1416, 1417, 1472; Pr. civ. 234,
237 —246;

Civ.

Fr.

1366).

sau

spre a

1183, 1208,
C. com. 53;

Tezt fr. Art. 1366. — Le juge peut def&rer ă
Lune des parties le serment,
ou pour en faire dependre la d&eision de la
cause, ou seulement pour determiner
le monta
nt

de

la condamnation.

Doctrină,

carea

1. Jurământul judiciar
este
de . două
feluri: jurământul decizoriu şi
jurământul deferit din oficiu de judecător.
Jurământul
deferit din oficiu de judecător
este de asemenea de două feluri: 1)
jurământul supletoriu şi 2) jurământul
estimatoriu.
(Alexandresco, VII, p. 425; N,
eorge

an,

Studii

Juridice,

II, p. 91).

2, Jurământul dat din oficiu, numit
şi
supletiv sau supletoriu, întrucât
are de
Scop să complecteze convingerea judec
ătorului şi probele insuficiente produ
se în
cauză de către părţile litigante, este,
cum îl defineşte Alexandresco, „aceladupă
pe
care judecătorul poate să-l defere
din oficiu, adică

dela sine, fie chiar după provo-

părţilor

prin

concluziile. lor,

aceleia

în părţi, care după aprecierea sa merită
mai multă încredere“, (Alexandresco,
VII,
p. 425, 424; N. Georgean, Studii Juridic
e,
IL, p. 91; Comp.: Dalloz, Rep., Obligations,
No. 5281; Planiol, II, No. 52).
3, Deferirea jurământului din
un drept facultativ al judecătoriloroficiu este
de fond
pe care îl exercită în cazul când
din probele administrate de părțile litigan
te, ei
nu şi-au putut forma o convingere deplin
ă
asupra punctelor în litigiu; deferi
acestui jurământ nu este o obligaţiunereapentru

judecătorii

sată

de

fond,

la aprecierea

fi supusă

ci este

o facultate

lor suverană,

lă-

neputând

cenzurii instanţei de recurs;

chiar
în cazul când o parte a ceruţ
torii să dea diri oliciu jurământ caşi judecă
el nu a

» — 386—

Codul

fost

civil

DESPRE

admis

fără

să

se facă

menţiune

JURĂMÂNT

de

această cerere în hotărîre, nu
se poate
forma un moiiv de casare, deoarece prezumpţia este că ei nu l-au găsit util în

după prestarea jurământului suple-

cauză;

toriu, părţile au dreptul să discute efectele
lui, adică dacă astiel cum a fost
prestat
este sau nu concludent în cauză. (Demo.

lombe,

XXIX,

No. 607; Dalloz, Râp., Obli-

gations, No. 5353; Laurent, XIX, No, 358;
AX, No. 290; Huc, VIII, No. 257, 369; Planiol, II, No. 52; Alexandresco, VII, p. 217,

424;

91,

N.

Georgean,

Studii

Juridice,

92).

II,

p.

Art, 1220

complecta conştiinţa sa, fără a fi obligat
să motiveze alegerea. (Demolombe, XXIX,

No. 608; XXX,

des

preuves,

No.

No. 595, 709; Bonnier, Trait€
780;

Demante

et Colmet

de Santerre, V, No. 295 bis, IV; Huc, VIII,

No. 257; Aubry

Alexandresco,

et Rau,

VII,

455; N. Georgean,

VIII,

p.

217,

$ 767, p. 361;

424,

425,

430,

Studii Juridice, II, p. 92).

5. Tribunalul nu este legat de jurămân-

tul

supletoriu,

ci

poate

să

hotărască

urm.,

p. 562,

în

sens contrar. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$

707,

iexi

şi notele

16

365;

Dalloz, Rp., Suppl., Obligattons, No. 2215;

Contra: Planiol, ÎI, No. 33).
4. Judecătorul va aprecia căreia dintre
6. Jurământul supletoriu nu a fost despărțile litizgante urmează să i se defere din
fiinţat prin procedură civilă dela 1900,
oficiu jurământul, după împrejurările eaudupă cum rezultă din declaraţiile Minizei şi după inspiraţiunea conştiinţei sale,
strului Justiţiei la Senat şi din mai multe
care dintre părţile litigante este capabilă
texte ale procedurii civile, care se referă
să facă o declaraţiune mai sinceră şi acea-'%la
jurământul
supletor.
(Alexandresco,
stă apreciere îi aparţine în mod suveran,
"VII, p. 496, nota 2),
deoarece acest jurământ are de scop de a-i ? 3
7

Art. 1220.— Judecătorul nu poate da din oficiu jurământ
sau asupra cererii sau asupra excepțiunii opuse, decât sub următoarele două condițiuni:
1. Ca cererea sau excepţiunea să nu îie pe deplin justificată ;

2. Ca cererea sau excepțiunea să nu fie cu

totul

lipsită de

probe.
Afară de aceste două cazuri, judecătorul nu poate decât sau
a adjudeca sau a respinge curat cererea sau excepţiunea. (Civ.
1169,

1183,

1197, 1416, 1472; Civ.

Tezi. fr.

la demande,
suivantes;

ment

Art. 1367,

—

Le

soit sur lexception

îl faut:

Fr.

1367).

Juge ne peut deferer d'office le serment, soit sur
qui y est opposte, que sous les deux conditions

1” Que la demande ou Lexception ne soit pas pleinement justifice ;
2 Qwelle ne soit pas totalement dânuâe de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplela demande.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Achiesare 5,
Act autentic 9.
|
Act sub
semnătură
privată 9,18,
Acţiune publică 4, 42,
Apel 2, 3, 6, 10,
Apreciere 28—31.
|
Autoritate de lucru judecat 42.

Hârtii casnice 13,
Hotărîre definitivă 3, 4,
Hotărire intrelocutonie 1,
Incapabii 26,
Inceput de dovadă 8, 12,

17, 18,

Incetare din viaţă
Indivizibilitate 4),
Interogator 17,

38, 39,

Capacitate 25, 26.
Cauză 9, Chestiune de drept 21.
Comercială ma erie 16,
Concludenţă 23.

Jurământ
22,
39,
Jurământ
urm.
Lege 36.

Deces 38,
Dol 3, 4,

Limitativ 8,
Marturi 8, 12—15,
Minister public 4, 42,
Minor 26,
Moarte 38, 39,
Moştenitori 39,
Motivare 30,

Dovadă 1, 2, 6, 8—12,
Dovadă n complectă 8, 11,
12,
Exces de putere 10.
Falsitate 1 —4, 41, 42,
Fapte accesorii 24,
Fapte personale 19.
Fraudă 3, 4, 9.

de. credulitate
,
supletoriu
1

Neutralizare 32.
Obiecţiune 7.
Ordine publică

20,

Pârit 33, 34, 35.
Parte în proces 27,

Refuz 37, 38,
Registre 13,

Prestare

Revenire 1.
Revizuire 3, 4,
Rezervă 7,
Simulaţie 9,
Stare civilă 20,
Tranzacţie 2, 6.

Parte civilă 4, 42,

Reţinerea actelor 3, 4.

2, 7,

Prezumpţiune 74.

Probă, a se vedea cuvântul: „Dovadă“,
Reclamant 33, 34, 33.
Recurs 10.

Doctrină,

1, Tribunalul

poate

reveni

asupra

în-

cheierii prin care a deferit jurământul supletoriu, care nu are caracterul unei hotăriri '

interlocutorii, dacă înainte de prestarea jurământului,

dobândeşte

proba

certă a ade-

vărului sau a falsităţii faptului supus jurământului. (Duranton, XIII, No. 613; Demolombe, AXX, No. 715 bis; Larombisre, Obli-

aiions, Art. 1567-—1368, No. 19; Bonnier,
Trait€ des preuves No. 444; Maread€, Art.

— 887—

Art.

1220

DESPRE

1366—1568,

No.

tions,

5284;

VIII,

3;

Aubry

et lau,

ed.

4-a,

Obligations,

No.

$ 767, p. 562; Dalloz,

2208;

No.

Laurent,

Suppl.,

XX,

No.

Huc,

508; N. Georgean,

VIII,

No. 371; Alexandresco, VII, p. 435 urm.).
2. Dacă jurământul
supletoriu a fost.
prestat, partea care a pierdut procesul are
dreptul să declare apel şi să dovedească

falsitatea jurământului prestat, deoarece
dispoziţiunile art. 1365 ce. civ.în. (1215c.

civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea la jurământul supletoriu care nu constitue o
tranzacţie, ci un complement
de probă.
(Demolombe, XXX, No. 715; Larombicre,
Obligations, Art. 1367—1568, No. 22; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 767, p 3603;

Dalloz, R€p., Obligations, No. 5285;

când

îndestulător

pentru

Rep.,

Obligations,

No.

5285;

Comp.:

nute fraudulos de adversar. (Demolombe,
XXX, No. 719; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,

$ 707, p. 564; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2207; Laurent, XX, No. 298).
5. Partea care a pierdut procesul nu mai
oate să atace hotărîrea, dacă a achiesat

a
deferirea jurământului. (Demolombe,
XXX, No. 714; Larombiăre, Obligations,
Art. 1567—1568, No. 20; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 767, p. 563; Dalloz, Râp.,
Suppl., Obligations, No. 2206; Laurent,
XX,
No. 298)..
6. Deoarece jurământul şupletoriu este
dat din oficiu de către judecător, iar nu

este deferit de către o parte
celeilalte
pentru a constitui un fel de tranzacţiune
între părţile litigante, acest jurământ nu
poate lega pe judecătorii din insanța de
apel la care sar fi adresat cu recurs partea care a pierdut procesul, ci ei au drep-

tul să-şi formeze convingerea şi pe alte
probe produse de părţi chiar în prima instanţă, deoarece apelul este dovolutiv de
instanţă și jurământul supletoriu nu este
decât un mijloc de instrucţiune în cauză;
în afară de aceasta, instanţa de apel are

reptul să controleze dacă erau îndeplinite
condiţiunile cerute de art. 1220 c. civ. rom.
(1567 e. civ. fr), pentru admiterea jură-

mântului

supletoriu.

(Duranton,

XIII,

No.

613; Larombiăre, Art. 1367, 1568, No. 21:
Marcad, Art. 1566—1368, No. 5; Huc, VIII,

—

supletoriu
mod

nu

limitativ,

sau excepţiunea

poate
în

fi

cazurile

nu sunt com

o dovadă făcută în cauză, cum ar fi proba

A-

va dovedi un dol sau o fraudă caracterizate, sau dacă actele decisive au fost reţi-

cererea

în

probă în privința cererii sau excepțiunii
ce se invoacă. Prin urmare, judecătorul
nu poate deferi jurământ din oficiu uneia
dintre părţile litigante pentru a complecta

admisi-

lexandresco, VII, p. 438).
4. După altă părere, în acest caz, calea
revizuirii va fi admisibilă, numai dacă se

decât

plect dovedite sau când cererea sau excepțiunea nu sunt cu totul lipsite de probe,
adică atunci când va fi un început de

nevoie să dovedească că actele descoperite
au fost reţinute în mod fraudulos de adversarul său, deoarece dolul personal care
rezultă din falsitatea jurământului consti-

motiv

Jurământul

deferit

perit acte care stabilesc falsitatea jurământului supletoriu prestat, după o părere,
ea va- putea cere revizuirea, fără să fie

un

Juridice, ÎL, $; 94).

7, Jurământul deferit din oficiu
de judecători şi prestat de către partea căreia
i s'a: deferii fără ca cealaltă parie să fi
făcut vreo obiecţiune sau rezervă, leagă
pe judecători şi cealaltă parte care a
fost prezentă şi nu a făcut rezerve, nu
mai poate fi admisă să producă în cauză
alte dovezi în scopul de a combate efectele

8.

Suppl.

bilitatea revizuirii. (Toullier, X,
No.. 424
urm.; Duranton, XIII, No. 615, 614; Dalloz,

procedură civilă,II, p.

Studii

jurământului supletoriu prestat de adversarul său. (Demolombe, XXX, No. 714; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 767, p. 36;
Laurent, XX, No. 298).

Obligations, No. 2205; Laurent, XX, No.
297; Alexandresco, VII, p. 437).
3. In cazul când hotărîrea este definitivă
şi pariea care a pierdut procesul a desco-

tue

civil

No. 571; Alexandresco, VII, p. 434, 458; G.

G. Tocilescu, Curs de

Rep., Obliga-

296;

Codul

JURĂMÂNT

cu martori, în cazul când din
proba adiministrată nu rezultă nicio dovadă în cauză;
de asemenea, când faptul este complect dovedii, judecătorul nu are dreptul să defere
jurământul din oficiu. (Aubry et Rau, VIII,
$ 767, p. 360, 561; Laurent, XX, No. 28,
254, 285, 286, 290; Toullier, V,
partea I,
No. 117; V, partea II, No. 408;
Duranton,
XIII, No. 625; Demolombe, XXX, No. 135,
695 urm., 698, 699, 704; Larombiăre, Art.
1567, 1:68, No. 5, 5; Bonnier, No. 440, 678:
Marcadă, Art. 1567, No. 2; Mourlon, II,
No. 1657; Demante et Colmet de Santerre,

V, No. 345 bis; Carr€ et Chauveau, Lois
de la procedure, III, question 1262; Dalloz,
Rep., Obligations, No. 5313, 5318; Preuve,
No. 28; Garsonnet, ed. 2-a, III, p. 140;
Tue, VIII, No. 570; Lyon-Caen et Renault,

Traiic, 1, No. 300; Planiol, II, No. 5; Alexandresco, VII, ŢI 426, 427 urm.; N. Georgean, Studii Juridice, IÎ, p. 93).
.
9. Astfel, nu se poate admite jurământul

supletoriu contra actelor autentice sau private care fac deplină credință, afară de
cazul când ar exista contra lor grave prezumpţiuni de simulaţie sau de fraudă sau
ar exista îndoieli în privinţa validității in-

trinsece a obligaţiei, cum ar fi asupra cauzei ei. (Dalloz, R&p.. Obligations,
No. 5345,
5314, 5315).
10. Dacă se deferă jurământul suple-

toriuîn o cauză în care dovada e complectă, se comite un exces de putere, care
dă, drepi la apel sau la recurs în casaţie.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 767, p. 360;

Dalloz, R€p., Suppl., Obligations,.
No. 2218;
Alexandresco, VII, p. 427, nota 4).
„Il. Potrivit dispoziţiunilor art. 1567 c.
civ. Îr. (1220 e. civ. rom.), peniru ca .jurământul

supletoriu să poată fi deferit, ire-

bueşte ca cererea sau excepțiunea să nu
fie cu totul lipsită de probe. Probele de
care vorbeşte acest articol sunt acele probe

383—

-

Codul

admisibile

în

mod

legal.

(Dalloz,

Suppl., Obligations, No. 2221;
lexandresco, VII, p. 429).

12. Prin

Râp.,

Comp.::

A-

pentru admisibilitatea

urmare,

jurământului supletoriu, trebueşte ca să
existe un început de probă scrisă în ca-

zurile când proba cu martori nu este ad-

misibilă. (Demolombe, XXX, No. 694 urm;;
Larombitre, Obligations, Art. 1367, 1568,

et Colmet de Sanierre, V,

No. 3; Demante

to. 345 bis; Maread6, Art. 1367, No. 2;
Bonnier, Trait€ des preuves, No. 440; Mourlon, Il, No. 1657; Aubry et Rau, ed. 4-a,

Râp., Obliga-

Dailoz,

VIII, $ 767, p. 560;

tions, No.
2221; Huc,

5319; Suppl., Obligations,
VIII, No. 370; Laurent, XX,

No.
No.

285; Alexandresco, VII, p. 428).

13. Nu se poate deferi jurământ supletomu reclamantului când el nu are în favoarea lui decât registrele şi hârtiile casnice, atunci când cererea sa întrece valoa-

rea de 150 lei. (Dalloz,

No.
429,

Râp., Obligations,

Alexandresco,

5321; Comp.:
nota 3).

VII,

p.

14. Dacă însă valoarea cererii e mai
mică de 150 lei, deci când proba cu martori este admisibilă, se va putea deferi

jurământul supleioriu uneia din părţi, dacă
există indicii sau prezumpțiuni rezultând
din fapte certe. (Dalloz, Rep., Obligations,
Obligations, No. 2221;
No. 5529; Suppl.,
Alexandresco, VII, p. 4%)
15. In cazurile când proba cu martori
este admisibilă până la orice valoare, fără

un început de dovadă serisă, cum ar fi în
cazurile
(1198 c.

prevăzute de art. 1548 e. civ. fr.
civ. rom), se poate deferi jură-

Râp.,

(Dalloz,

supletoriu.

mântul

Suppl,

'Obligalions, No. 2221).

16. In

comercială,

materie

jurământul

supletoriu, va putea fi deferit pe simple
prezumpțiuni, oricare ar fi valoarea liti_giului. (Larombiăre, Obligations, Art. 1367,
1568, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
$ 767, p. 361; Alexandresco, VII, p. 428).
17. Se poate complecta prin jurământ
supletoriu, începutul de dovadă scrisă rezultat dintr'un interogator. (Touilier, X, No.

408; Demolombe,

XXX,

No.

125;

Carr6

“Chauveau, Lois de la procedure, III,
siion 1262; Dalloz, Râp., Obligations,

5319;

Art, 1220

DESPRE JURĂMÂNT

civil

Suppl.,

Obligations,

2229;

ei

queNo.

Alexan-

20.

-

Jurământul

II, p.

Juridice,

Studii

N. Georgean;

451;

95, 96).

supletoriu

poate

fi de-

ferit în orice materii, în afară de acele
care interesează ordinea publică, cum ar

îi

materiile

privitoare

la

chestiunile de

stare a persoanelor, (Pothier, Obligations,
No. 70;
II, No. 925; Demolombe, XXX,
Larombitre, Obligations, Art. 1567, 1508,

No. 15; Dalloz, R&p., Obligations, No. 5502;
Suppl.,

Obligations,

No.

dresco, VII, p. 455).

Alexan-

jurământul supletoriu,

De asemenea,

2].

2212;

nu puate fi deferit asupra unei chestiuni
de drept, ci numai asupra unei chestiuni
de fapt. (Dalloz, Rep., Suppl, Obligations,

No. 2315; Laurent,
22, Jurământul

XX,
No. 291).
pe care judecătorii

îl

pot da din oficiu uneia din părţi, asupra
chestiunii, dacă are cunoştinţă despre anu-

mite fapte care nu-i sunt personale, nu este
un jurământ supletoriu propriu zis, ci un

(Toullier, X, No.

de credulitate.

jurământ

LaNo.

420; Demolombe, XXX, No. 705, 706;
vombiâre, Obligations, Art. 1367, 1568,

7, 8; Marcad6, Art. 1566—1568, No. 2; AuRau,

et

570;

Alexandresco,

p. 561,

$ 767,

VIII,

4-a,

ed,

bry

562; Laureni, XX, No. 201; Huc, VIII, No.
VII,

p. 454, 452).

23, Pentru admisibilitatea jurământului

supletoriu,

să

fie

trebueşte

concludenie,

ca.faptele

adică

de

dovedii

o

să producă

informaţiune susceptibilă de
dovada şi a face convingerea

a complecta
tribunalului.

(Dalloz, R&p., Obligations, No. 5305; Suppl.,

Obligations, No. 2215).
„24. Pentru ca jurământul

fie admis,

nu

este neapărat

supletoriu

să

necesar ca el

să poarie asupra faptelor decisive, ci poate

fi deferit asupra unor fapte accesorii sau
secundare, din care ar rezulta o prezumpțiune care ar corobora
deja dovedite, în cauză.

alte prezumpţiuni
(Demolombe, XXX,

No. 705; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 767,
p. 562: Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
No. 2215; Laurent,
25. Condiţiunile

XX, No. 291).
de capacitate

pe

care

trebueşie să le îndeplinească o parte peniu a i se putea deferi jurământul supletoriu, trebuesc să fie aceleaşi ca şi în ma-

iexie de jurământ decizoriu, (Larombiăre,
Obligations, Art. 1367, 1368, No. 6; Alexandresco, VII, p. 432).
„26. Tribunalul va putea însă să defere

dresco, VII, p. 450).
18. Actul sub semnătură privată care
nu îndeplineşte condiţiunile cerute de ari.

jurământul supletoriu unui incapabil, cum
ar fi unui minor, dacă crede că afirmarea

rom.), constitue
scrisă care poate

No. 6; Bonnier, Trait6 des preuves, No. 441;

15325 şi 1326 e. civ. fr. (1179 şi 1180 c. civ.
un început de dovadă
fi complectat prin jură-

acestui incapabil aduce lumină în cauză.
(Larombiăre, Obligations, Art. 1567, 1368,

ves, No. 678; Laurent, XX, No. 286; Huc,

Alexandresco, VII, p. 432).
27. Jurământul supletoriu,

19. Pentru ca jurământul supletoriu să
poată fi delerit de către judecător, se cere,

rombiere, Obligations, Art. 1567—1368, No.

mânt supletoriu.

VIII,

No.

570;

(Bonnier Trait6 des preu-

Alexandresco,

VII, p. 429).

<a şi la jurământul decizoriu, deferit de
o parte litigantă, celeilalte părţi, ca el să
fie privitor la un fapt personal al aceluia
căruia

Huc,

i se deferă.

VIII,

No.

570;

(Laurent,

XX,

Alexandresco,

No.

291;

VII, p.

nu poate fi

deierit unei persoane care nu este parte
în cauză. (Demolombe, XXX, No. 706; La6; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, VIII, 8 767, nota

8, p. 501; Dalloz, Râp., Obligations, No.
5293; Suppl., Obligations, No. 2209; Laureni
28].
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XX,

No.

292;

Alexandresco,

VII,

p.

Art. 1221

DESPRE

28. Tribunalul va deleri jurământul su-

pletoriu aceleia dintre părţi asupra căreia
își va face convingerea că
merită
mai
multă încredere. (Larombitre, Obligations,

Art. 1367—1568, No. 12; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5294; Suppl., Obligations, No.
2211;

29.

Alexandresco,

VI

p. 453).

Tribunalul este suveran să aprecieze

căreia

dintre

dresco,

VII.

p.

nota

părţi

trebueşte

să-i

defere

jurământul
supletoriu.
(Dalloz, - Râp,
uppl., Obligations, No. 2211, 5297; Alexanp. 435).

30. Hotărîrea, în ce priveşte alegerea,
nu trebueşte motivată. (Alexandresco, VII,
433,

1).

31. Tribunalul

însă,

în alegerea

sa, va

trebui să ia în consideraţie calitatea părților şi să vadă care dintre ele merită mai
multă încredere şi trebue să cunoască mai
bine faptul de dovedit. (Pothier, Obliga-

tions,

Il, No. 926; Demolombe,

XXX,

No.

709; Aubry ei Rau, ed. 4-a, VIII, $ 767,
p. 561; Dailloz, Rep., Obligations, No. 5294;

Alexandresco, VII, p. 455).

32. În cazul când dovezile produse de
ambele părţi litigante se neutralizează,
tribunalul va respinge cererea reclaman-

tului, fără a da jurământul supletoriu nici-

uneia

din părţi.

(Duranton,

XIII,

No.

616,

617; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5294).
33. Tribunalul, de preferință, va trebui

să defere jurământul supletoriu, pârttului,
în cazul când dovezile produse de reclamant nu au prea multă
putere de con-

vingere. (Demolombe, XXX, No. 709;
rombitre, Obligations, Art. 1367—1568,
12;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a, VIII,

$ 767,

LaNo.
p.

561; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No.
2211; Laurent,
XX, No. 292).
34. Dacă pâritul opune
o excepţiune
pe care nu o sprijină decât

prin

prezump-

țiuni, tribunalul va putea deferi jurământul supletoriu reclamantului. (Toullier, X,
No. 412 urm; Dalloz, Râp., Obligations, No.
294).
35.

Tribunalul

supletor_
pante.

odată

nu

poate

da

la amândouă

(Demolombe,

XXX,

No.

jurământul

părţile
707;

liti-

Larom-

iere, Obligations, Art. 1366, No. 4; Dalloz,
Rp... Suppl., Obligations, No. 2210; Alexandresco, VII, p. 432, nota 6).
„36. Când legea prevede căreia dintre
părţi

trebueşte
să

i

se defere

Codul

JURĂMÂNT

jurămân-

tul supletor, tribunalul se va conforma
voinţei
legiuitorului. (Demolombe,
XXX,

No. 708; Bonnier, Trait6 des preuves, No.
441; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5297;

Suppl., Obligations, No.
2241;
Alexandresco, VII, p. 453).
37. Partea căreia i s'a deferit jurământul supletor, nu pierde procesul în mod
necesar, dacă rejuză a presta jurământul,
deoarece dispoziţiunile art. 1561 c. civ. îr,
(1211 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea
la jurământul supletor. (Demolombe, XXX,
No. 720;
Larombitre, Obligations,
Art.
1567—1368, No. 25; Dalloz, R6p., Obligations, No. 5306; Suppl., Obligations, No.
2216;

Laurent,

XX,

No.

293).

38. Dacă partea căreia i sa deferit ju-

rământul
supletor încetează
din
vieaţă
înainte de a-l fi prestat, dejerirea va rămâne tără efect, deoarece această împrejurare nu poate fi asimilată cu refuzul de
a presta jurământul supletor. (Demolombe,
XXX, No. 721; Larombiere, Obligations, Ari,
1367—1568, No. 24;: Aubry et Rau, ed. 4-a;

VIII, $ 767, p. 564; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5508; Suppl., Obligations, No.
2916;

Laurent,

XX,

VII, p. 458).

No.

295;

Alexandresco,

39. In acest caz, tribunalul

de această

parte

va rezolva

pricina sau după actele produse în cauză,
sau deferind jurământul supletoriu celeilalte părţi sau deferind moştenitorilor, ju-

rământ de credulitate. (Dalloz, R€p., Suppl.,
Obligations, No. 2216).
.
,
40. Jurământul supletoriu este indivizibil.

41.

(Dalloz,

Râp.,

În cazul

Obligaiions;

când

sa

stabilit

jurământului supletoriu,
deoarece în acest caz nu

ziţiunile

art.

1563

No.

5309).

fasitatea

după o părere,
se aplică dispo-

c. civ.

în.

(1215

€. civ.

rom.), partea lezată prin acest jurământ,
se poate constitui parte civilă în acţiunea
publică introdusă
de
ministerul
public.

(Bonnier, Trait6 des preuves, No; 445; Mar-

cad6,

Art.

1568,

No. 5; Demante

et Colmet

de Santerre, V, No. 545 bis; Dalloz, Râp.
Obligaiions, No. 5377; Suppl. Obligations,
No.

2240;

Alexandresco,

VII,

p.:457).

42. După altă părere, în acest caz, par-

tea

lezată

nu

se poate

constitui parte

cipiului

molombe,

autorităţii

XXX,

de

No.

lucru

718;

judecat.

Aubry

1211;

Civ.

nu poate fi

Fr. 1368).

„Tezt. fr. Art. 1868. — Le serment defârâi.d'office par le juge ă Pune
parties, ne peut &tre par elle refere ă Pautre.
Doctrină,

poate fi referit celeilalte, deoarece

(De-

et Rau,

ed. 4-a, VIII, $ 767, text şi nota 25, p. 564;
Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2240).

celeilalte. (Civ.

_]. Potrivit dispoziţiunilor art. 1568
Civ. fr. (1221 e. civ. rom.), jurământul de-ce.
ferit +din oficiu de judecător uneia din
părți. nu

ci-

vilă, nici să introducă apoi o acţiune civilă,
deoarece ar trebui să se judece din nou
procesul, ceea ce ar aduce atingere prin-

Art. 1221. — Jurământul dat din oficiu unei părţi,

referit

civil

partea căreia i sa
pletor nu se poate

ce i-a

impus-o

des

deferit jurământul sudescărca de obligaţia

judecătorul.

(Dalloz,

Rep.,

Obligations, No. 5285; Planiol, ÎI, p. 33;
Alexandresco, VII, p. 455).
2. S'a decis că dacă tribunalul a deferit
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Codul

civil

DESPRE

6135; Demolombe, XXX, No..715 bis; Larombicre, Art. 1567, 1368, No.
19; Bonnier,
Trait6 des preuves, No. 444; Marcadâ, Art.
1566—41568, No. 5; Aubry
et Rau, VIII,
$ 7607,
p. 362; Laurent, XX, No. 296; Huc,
VIII,
No. 371; Alexandresco, VII, p. 455
urm.).

jurământul supletoriu și el nu sa prestat
încă de căire:pariea căreia i sa deferit,
el poate reveni asupra ordonanţei prin care
sa deferit 'acest jurămâni, deoarece jurământul supletoriu este o măsură de instrucțiune pentru soluţionarea pricinei ce
se desbate între părţi. (Duranton, XIII. No.

Art.
poate

Art, 1222

JURĂMÂNT

1222. — Jurământul asupra valoarei obiectului reclamat nu

fi dat

de judecătorul *) reclamantului,

decât atunci când con-

statarea acelei valoari va îi imposibilă de a se face cu alt mijloc;
chiar în acest caz, judecătorul este datora determina șuma până la
care reclamantul va îi crezut pe jurământul său. (Civ. 1219; Pr.
civ. 237—246: Civ. Fr. 1369).
Text. fr. art. 1969. — Le serment sur la valeur de la chose demandee,
ne peut âtre defer6 par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible
de constater

autrement

cette

valeur.

Le juge doit nâme, en ce cas, dâterminer la somme jusqua, concurrence de
laquelle le demandeur en sera eru sur son serment.
INDEX

ALFABETIC

său în proces. Cu toate acestea, tutorii şi
curatorii pot presta acesi jurământ în numele pupililor lor. (Larombiere, Obligations,

(la doctrină)

Apel î5.

.

Apreciere

suverană

laterzis 2,
8, 10.

Cuasi-delic 5,
Curator 2.
Daune 5.
Definiţie 1,
Delict civil 5.

Delict penal 5.
Descoperire de acte
Determinarea sumei
Expertiză 6.
Facultate 10.
Fapt constatat 9,

14.
î, 13,

Hotărire 8.

Incapabil 3.
Inceput de dovadă 7.
Imposibilitate 7, 8,

| Jurământ

estimatoriu

urm.
Jurământ supletoriu 11.
Minor 2, 3,
Moştenitor 4.
Motivare 8,
Penal fapt 5.
Prejudiciu 5.
Reclamant 2, 4, 12,
Referire 12.
Restituire în natură
Revenire 14.
Tutor 2.
Valoare 1 urm.
Valoare reală 16.

|

1,

Art. 1369, No. 6; Dalloz, Râp., Obligations,

No.:5346; Alexandresco, VII, p. 442).
3. Jurământul estimatoriu
poate fi deferit şi celor incapabili a se obliga. Astiel,
el poate fi deferit unui :minor, cu condițiune ca raţiunea lui să fi deajuns de desvoltată peniru a inspira încredere justiţiei.
(Larombiere, Obligations, Art. 1369, No. 7;
Dalloz, R€p., Obligations, No. 5346).

4. Jurământul estimatoriu poate fi deferit moștenitorului reclamantului, pentru un
fapt al autorului său. (Larombisre, Obligations, Art.

505;

Doctrină,
1. Jurământul estimatoriu, este acela pe
care îl deferă judecătorul din oficiu totdeauna reclamantului asupra valorii unui
lucru, determinând şi suma până la care
el va fi crezut, în cazul când acţiunea sa
este fundaiă, însă obiectul reclamat nu

poate fi restituit în natură şi nu i se poate

fixa valoarea prin vreun mijloc de dovadă.
Acest jurământ se mai numeşte şi „in
litem“ şi Zenonian, deoarece se găseşte trecut într'o Constituţiune a împăratului Zenon şi anume în L. 9 Cod.,
Unde vi. 8, 4
(Larombitre, Obligations, Art. 1369, No. 2;
Aubry et,Rau, ed. 4-a, VIII, $ 768, p. 365;
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2226;

Laurent,
D.

XI

Chebapci,

No.

503; Planiol, ÎI, No. 34;

Procedura

civilă,

V,

p.

236,

No. 126; Âlexandresco,
VII, p. 452, 459; N.
Georgean, Studii Juridice, IL, p. 96)
2, Jurământul estimatoriu se deferă nu-

mai reclamantului

care figurează în numele

1369,

Alexandresco,

No.

7; Laurent, XX, 'No.

VII,

p.

442).

5. Jurământul estimatoriu este admisibil.
şi atunci când fiind vorba de constatarea
rejudiciului cauzat unei
părţi, prinir'un
sape penal sau prinir'un
delict civil sau
quasi-delict, evaluarea acestui prejudiciu

nu

se

poate

face

prin

alte mijloace

de

probe admise de lege. (Toullier, X, p. 44;
Duranton, . XIII,
No.
626;
Demolombe.
XXX,
No.
724; Larombiere,
Art,
1369,
No. 5; Mass6
et Verg6
sur Zachariae,

III, $ 603, nota IL, p. 535; Troplong, Louage,
[I, No. 922; Dalloz, R&p., Obligations,
No.
5542; Suppl., :Obligations, No. 2227; Laurent,

XX,

No.

209;

Huc,

VIII,

No.

372;

A-

lexandresco, VII, p. 440, text şi notele 1, 2;
N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 97).
6. În cazul când judecătorul are :posihilitatea să constate valoarea obiectelor reclamate, printrun mijloc oarecare, cum

ar fi o expertiză, el este obligat a o ordona
iar nu să defere din oficiu reclamantului
jurământul estimatoriu.

i) Din eroare se zice aici „judecătorul“ în loc de „judecător“.

— 391—

(Demolombe,

XXX,

Art,

1222

DESPRE

JURĂMÂNT

No. 725; Larombitre, Obligations, Art. 1569,
No. 3; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 768,
p. 565; Dalloz, Rep.. Obligations, No. 5354,
5541;
Suppl,
Obligations, No. 2227; N.

Georgean,

Studii

Juridice,

II, p. 97).

7, Pentru admisibilitatea
jurământului
estimatoriu,

în principiu a
partea . căreia

urmează a-i fi deferit, nu poate fi obligată

să producă un început de dovadă, asupra
valorii obiectului reclamat, după cum cere
ari. 4220 c, civ. zom., (1567 e. civ. îr.), deoarece tocmai raţiunea dispoziţiilor art.
1222 ce. civ. rom. (1369 c. civ. fr.), rezidă
în imposibilitatea pentru judecător de a

putea

avea o probă

pentru aprecierea va-

mijloace de dovadă valoarea obiectului rehotărîrea prin care se
estimatoriu
trebueşte

deferă
moti-

vată această imposibilitate. (Dalloz, Rep.
Obligations, No. 5555; Laurent, XX,
No.
501; Alexandresco,
N. Georgean, Studii

9. Pentru

cauzat
statat
să nu

de

trebueşte

prejudiciul

să

jurământului

ca

faptul

fie

pe

care

deplin

a

con-

însă numai evaluarea prejudiciului
se poată face prin mijloacele admise

lege.

(Alexandresco,

Georgean,

10.

VII, p.. 459, nota 4;
Juridice, II, p. 97, 98).

admisibilitatea

estimatoriu

Studii

VII,

Juridice,

p.

445;

N.

II, p. 98).

Judecătorii de fond nu sunt obligaţi

să defere jurământul estimatoriu, ci deferirea acestui jurământ este lăsată la aprecierea lor suverană şi părțile nu au dreptul

să

pretindă

judecătorilor

ceastă facultate
motiv de casare

să

uzeze

de

şi nici să formuleze
în cazul când aceştia

a-

un
au

refuzat pretenția lor. (Demolombe, XXX,
No. 726;
Larombiâre, Art. 1369, No. 4 Gansonnet, ed.

2-a,

III,

p.

142;

Dalloz,

Rep.,

Obligations, No. 5556; Alexandresco, VII,
- 459, nata 2; N. Georgean, Studii Juridice,
I, p. 98).
11. Deoarece jurământul estimatoriu este
un jurământ dat din oficiu, toate celelalte

regule privitoare la jurământul supletoriu,
se vor aplica şi jurământului estimatoriu.
(Demolombe, XXX, No. 722; Alexandresco,
VII,. No. 441; N. Georgean, Studii Juridice,

II, p. 98).

se

12, Deoarece
jurământul
estimatoriu
deferă totdeauna reclamantului, întru-

cât numai el poate cunoaşte valoarea obiectului reclamat, reclamantul nu poate referi
acest jurământ în caz când i se deferă
de

11;

judecători.

Bonnier,

Mass€

et

(Larombiăre,

Trait& des

Verg6

sur

Art.

preuves,

Zachariae,

1569,

No.

III,

$

No.

43%;

134,
554; Aubry et Rau, VIII, $ 768, p. 565;
alloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2250;
Laurent, XX, No. 305, 504; Alexandresco,
VII, p. 44%; G.G. Tocilescu: Curs
dură civilă, II, p. 510; N. Georgean,de proceStudii
Juridice,

B

II, p. 98).

civil

13. Cu toate că art. 1222 din codul civil
român (1369 din codul civ. fr.), arată că
judecătorul când deferă reclamantului jurământul

estimatoriu,

este

dator

să

deter-

mine suma până la care el va fi crezut pe

jurământul

tribunalul

său,

dând

totuşi

s'a

decis

reclamantului

că

dacă

acest

jură-

mânt nu a determinat suma până la care
va fi crezui, rezultă că a recunoscut implicit că reclamantul va fi crezut până la
suma arătată în cererea sa. (Comp.: N.
Georgean,
Studii Juridice, II, p. 9%, 99;

Conira,

că trebuește arăiai

loarea

până

la

care

totdeauna

reclamantul

va-

va

fi

crezut: Duranton, XIII, No. 627, 628; Demolombe, XXX, No. 727; Larombiere, Art.
1569, No. 8; Aubry et Rau, VIII, $ 768, p.
625; Alexandresco, VII, p. 445).

loarei obiectului reclamat. : (N. Georgean,
Studii Juridice, II, p. 97):
8. Iribunalele vor aprecia în mod suveran starea de imposibilitate în care se găseşte reclamantul de a stabili prin alte
clamat; în
jurământul

Codul

14. Judecătorii cari au admis deferirea
jurământului estimatoriu, nu sunt legaţi
prin încheierile prin care s'a deferit acest
jurământ ci ei pot reveni în cazul când
după admiterea lui, se dscoper acte care
sunt de natură a duce la fixarea valorii
bunului
reclamat.
De
asemenea
judecătorii nu sunt legaţi de valoarea
fixată
de
reclamant
prin
jurământul
estimatoriu
prestat,
ci ei pot
să facă
evaluarea
obiectului
reclamat
și
din
alte acte care sar fi descoperit
după
prestarea
jurământului,
deoarece
aceste
jurământ este numai un mijloc de instruețiune în cauză. (Demolombe, XXX, No.
729;
Larombiăre, Obligations, Art. 1569, No.
îi;
onnier, 'Trait€ des preuves, No. 458; Mar-

cade, Art. 1369, No. 1; Mass et Verge sur
Zachariae, III, $ 603, nota 4, p. 534; Aubrv
et Rau, VIII, $ 768, p. 565; Dalloz,
Rep.
Suppl.,
Obligations,
No.
2250;

Laurent,

XX,

No.

Alexandresco,
de

procedură

504;

Huc,

VII, p. 444;
civilă,

TI,

VIII,

No.

'Tocileseu.

p.

510;

37;

Curs

Contra:

Taulier, Theorie raisonnâe du code civil
IV, Pag» 575; Carsonnet, ed. 2-a, III, pag.
142),

15.

Judecătorii

în apelul făcut de una
părţi în contra hotărîrii care
s'a
bazat în fixarea valorii bunului recla
pe jurământul estimatoriu prestat de mat,
către
reclamant, nu sunt legaţi de acest
ânt,
ci pot să-l defere din nou, luând jurăm
ca bază
dintre

o altă preţuire, sau să se întemeieze
pe alte
dovezi

. (Demolombe, XXX, No. 729;
rombiăre, Art. 1369, No. 11; Aubry et LaRau,
VIII, $ 768, a 566; Dalloz, Rep,
Suppl.
,
Obligations,
No. 2230; Laurent, XX, No.
504; Huc, VIII, No. 572; Alexandresco,
VII,
p. 444; N. Georgean, Studii Juridi
ce, II,
p. 99, 100).
16, In fixarea valorii reclamaţiei, tribunalele vor trebui să ia în
consideraţie
numai valoarea intrinsecă şi
reală a lucrului, iar nu şi acea afecţiune
pretinsă

de reclamant.

Larombiere,

Aubry

(Demolombe,

Obligations,

XXX, No.

Art.

1369,

et Rau. ed. 4-a, VIII, $ 768, p. 56;8;

Dalloz, Râp., Suppl.. Obligations,
Alexandresco, VII, p. 445).
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727:

No.

No.

2228;

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL
DE CĂSĂTORIE,

TITLUL
Despre

contractul

de căsătorie

Art,

1223-1224

IV.

şi despre

drepturile respective ale soţilor.

CAPITOLUL

1!).

Art. 129283. — Legea guvernează asociaţia conjugală, în privința averilor, conform regulelor prescrise în capul următor, dacă
părțile n'au făcut convențiuni speciale. (Civ. 5, 942, 968, 969, 1008,
1224 urm., 1233 urm., 1247, 1495 urm.; Pr. Civ. 708
urm.; C.
com. 16; Civ. Fr. 1387).
Tei. fr. Avt. 1337. — La loi ne râgit Lassociation conjugale,

quant aux

biens, qu'ă dâ&faut de conventions speeiales, que les €poux peuvent faire comme
ils le jugent ă propos, pourvu quelles ne soient pas contraires aux bonnes meurs,

et, en outre, sous les modifieations qui suivent.

irevocabil, prin care viitorii soţi organzează
capacitatea lor civilă şi determină în pri-

Doctrină.
1, Prin contract de căsătorie sau convenţiuni matrimoniale se înţeleg conventiunile făcute de viitorii soţi, în scopul acestei uniuni, privitoare la bunurile lor. (A-

lexandresco, ed. 2-a, VIII, partea I, p. 4, 5).
3. „Contractul de căsătorie, poate fi de.-.
finit:

un

contract

condiţional,

solemn

şi

vinţa bunurilor, consecinţele asociaţunii conjugale
(Alexandresco, VIII, partea |, p.
5, 0).
3. In cazul când viitorii soţi nu fac
nicio convențiune matrimonială, legea va

determina
ei.

raporturile

(Alexandresco,

şi drepturile dintre

VIII,

pariea

I, p. 6, 2).

Art, 1224. — Verice convenţiuni matrimoniale sunt libere între
soţi, întrucât acelea nu vatămă drepturile bărbatului de cap al îamiliei, sau de cap al asociaţiunii conjugale, şi întrucât nu deroagă
“la dispoziţiunile prohibitive ale acestui codice 7). (Civ. 5, 195 urm.,
291

urm.,

325

urm.,

341,

343,

345

urm., 349 urm.,

421,

422

urm.;

Civ. Fr. 1388).
Text. fr. Art. 1388. — Les 6poux ne peuvet dâroger ni aux droits râsultant
de la puissance maritale sur la personne de la femme
appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conferes
par le titre de la Puissance paternelle et pax le titre de la
et de PL Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du
Bibliografie
Docan P. Geon,

ALFABETIC

(la doctrină)

Anulare 12, 15,
Apreciere 7, 8.
E
Asociaţie conjugală 10.
Bune moravuri 5, 11.

Combinare
4, 6.

de

regimuri

de bunuri 3,6.

Condiţiuni

esenţiale 14.

Consecințe

7, 15,

.

Convenții matrimoniale
urm,
1) S'a omis

1

de ase

,

Curte de casaţie 7,
Definiţie 2,.
Dispoziţiuni prohibitive

p

2) Art, francez

Ordine
Probă
Recurs
Regim
Regim

publică 5, 11,
15,
7,
dota! 3, 6.
,
matrimonial 2, 3, 4,

Dovadă 15.
Indoială 8, 9.

1. Legea

mare

Intenţiune 13.
Interpretare 7, 8, 9.
Libertate 1, 10,
Nulitate 12, 43.

intitula acest

corespunzător

lor

riile.

lasă

libertate

matrimonial străin

NE

:

mult
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pentru

(Alexandresco,

capitol „, Dispoziţiuni generale“,

cu

viitorilor

în regularea

matrimoniale

francez.

1388 areo redacțiune

Regim

5,
Scop 13,
Separaţie de bunuri 3.

Doctrină.

Dotal regim 3, 6,

i după cum este intitulat şi în Codul
?

(continuare).

Studii de drept civil comparat. p. 60.

INDEX

Comunitate

et des enfants, ou qui
au survivant des €poux
Minorite, de la Tutelle
prâsent Code.

mai

ca unul

complectă

a

soți

înlesni

VIII, partea

ce guvernează

DI

cea

mai

convenţiunilor
câsăto-

I, p. 9).

întreaga materie

şi diferită de art, 1224

român.

Art, 1225

DESPRE.

CONTRACTUL

2, Prin regim matrimonial- se
înţeleg
dispoziţiunile prevăzute
de soţi în contractul de căsătorie şi care vor guverna
asociaţia conjugală, în timpul căsătoriei,

cu privire la bunurile lor. (Aexandresco, |
VIII, partea ], p. î1, nota 1).
3. Soții pot adopta, după alegerea lor,

patru regimuri matrimoniale principale și
esenţial distincte: 1) regimul comunităţii
legale sau convenţionale; 2) regimul exclusiv al comunităţii fără separaţia bunurilor; 5) regimul separaţiei
de
bunuri;
4)” regimul dotal. (Dalloz, R€p., Conirat
de mariage, No. 161; Huc, IX,
No. 13; Ban-

dry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, Î, No. 62 urm.; Guillouard, Con-

DE

cuprindă şi ceea
în siipulaţiunile

IX, No.

422;

„153;

nial străin, neadmis de legea franceză (ro-

mână),

monială,
țară şi
ordinei
diere et
met de
et Rau,
p. 275,

louard,

fie

că

sa

făcut

convenţia

în străinătate, fie că sa

matri-

făcut în

cu condiţie ca să nu fie contrar
publice sau bunelor moravuri. (hoPont, I, No. 82; Demante et ColSanterre, VI, No. 7 bis, II; Aubry
ed. 4-a, V, $ 504, text şi nota 23,
274; Laurent, XXI, No. 141; Guil-

(Contrat

Alexandresco,

de

VIII,

nota 5, p. 15, 55).

mariage,

partea

I,

No.

131;

I, p. 11, text şi

6. Soții pot adopta un regim mixt care
să cuprindă în acelaşi timp regimul comu-

nităţii de bunuri şi regimul dotal.
diere et Pont, Trait€ du contrat de

(Roma-

riage ei des droiis respectifs des &poux, |],
No. 86; Aubry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 504, text
şi nota 7, p. 286; Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 179; Laurent, XXI, No. 127;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, I, No. 67; Guillouard, Contrat

de mariage, I, No. 88 urm.; IV, No. 169%;
Contra:
Battur, Trait€ de la commu-

naui€ des biens entre &poux, IL, No. 349).
7. Interpretarea unui contract de căsătorie, în privința regimului legal căruia au
înţeles soţii să supue asociația conjugală
ŞI în privința consecinţelor juridice ale acestui regim, este supus controlului Curţii

de Casaţie.

riage,

(Dalloz, Rep.,

No. :2277;

Cassation,

Contrat
No.

de ma-

1625

urm.;

Suppl., Cassation, No. 372; Huc, IX, No.
422; Baudry, Le Courtois et Surville, Coniat de mariage, I, No. 60; Guillouară,

Contrat de mariage, I, No. 532; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 53).
8. Tribunalele însă, vor interpreta în

mod suveran, convențiunile particulare cuprinse în contractul
de căsătorie, dacă

există îndoială,

pentru

rările

ceea

şi limitele şi de
speciale,

a stabili

a indica,
ce

au

după

întinderea

înţeles

împreju-

soţii să

69; GuilNo. 3%;

VIII, partea I, p. 53, 54).
dela interpretarea conven-

Alexandreseo,

VIII, partea

I, p. 55).

10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1588 c.
civ. În. (1224 c. civ. rom.), orice convențiuni

matrimoniale

ponderenţă

matrimo-

Courtois et Sur-

Rep.. Contrat de mariage, No. 184; Suppl.,
Contrat de mariage, No. 34; Huc, IX, No.

tea ÎI, p. 11, 34).
5. Soții poi adopta

regim

Le

țiunilor în general, îşi găsesc aplicaţiunea
şi la irterpretarea contractului de căsătorie,
ale cărui clauze sunt obscure.
(Dalloz,

întrucât

un

Baudry,

Alexandresco,
9, Regulele

civil

ce au înţeles să excludă
lor matrimoniale.
(Huc,

ville, Contrat de mariage, Î, No.
louard, Contrat de mariage, I,

tract de mariage, I, No. 38; Comp.: Alexandresco, VIII, partea I, p. 54, 55).
,
4, Soții pot combina regimurile matri-

moniale între ele. (Ailexandresco, VIII, par-

Codul

CĂSĂTORIE

nu

vatămă

suni

libere

între

drepturile

soţi,

bărbatului

de cap al asociaţiei conjugale. Prin urmare,
nu se pot trece în contractul de căsătorie

stipulaţiuni prin care s'ar da

femeiei pre-

în asociaţia conjugală

sau

care

de

San-

ar face-o independentă în privinţa bunurilor, faţă de bărbat. (Toullier, XII, No.
13,

307, 308;

4-a,

8 504,

terre,

VI,

Demante

No.

text

ei

5 bis:

Colmet

Aubry

şi nota

3, X

et Rau,
266;

ed,

Dalloz,

R&p., Contrat de -mariage,
No. 96; Baudry,
Le Courtois et Surville,
Contrat de maviage I, No. 19; Guillouard, Contrat de
mariage, [Î, No. 115;
partea 1, p. 19 urm).

Alexandresco,

VIII,

11. Soții nu pot prin contractul de
căsătorie, să contravie ordinei publice şi

“bunelor moravuri.
partea

Î, p.

(Alexandresco,

VIII,

15 urm).

12. Potrivit
dispoziţiunilor
finale ale
art. 1388 ce, civ. fr. (1224 ce. civ. rom.), prin

|

convenţiunile matrimoniale nu se poate deroga la dispozițiunile prohibitive ale codului civil. Sunt dispozițiuni probibitive, acele care declară în mod expres pedeapsa
nulităţii sau acele care sunt. întovărăşite
de formulele: „au poate“ sau „nu trebue“.
(Dalloz, R€p., Contrat
de mariage, No.
121: Alexandresco, VIII, partea I. p. 29).

13. Pentru a se determina care dispozițiuni din codul civil suni probhibitive, se

va lua în considerare mai
intenţiunea legiuitorului,

mult scopul sau
decât cuprinsul

dispozițiunii. (Dalloz,
R6p..
Contrat de
mariage, No, 121; Laurent, XXI, No. 134;
Guillouard, Contrat de mariage, IL, No.
152; Planiol, HI,
No. 802
bis; Alexandresco, VIII, pariea 1, p. 30).
14. Sunt aplicabile convenţiunii matrimoniale, toate dispoziţiunile privitoare
condițiunile esenţiale ale convenţiunilor la
general. (Dalloz. Rep., Contrat de mari-în
age, No. 153; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 56 urm),
id
,
5. Orice clauză care ar aduce o schimbare

la

legislaţia

asupra

contractului

căsătorie, la modurile sale de dovadă de
sau
la obligaţiunile ce decurg din el, este nulă.
(Baudry, Le Courtois et Surville, 1, No.
17).

Art. 1225. — Nu pot soții, în Contractul lor
de căsătorie, să
modifi
. drepce
turile ce dă legea la titlul LX şi X din Cartea 1, acelu
— 394—

Coâul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

dintre soţi care supravieţueşte
343

urm.;

Civ. Fr.

DE CĂSĂTORIE

Art,

celuilalt. (Civ. 325

1226-1227

urm., 338 urm.,

1388).

Tezt fr. Art. 1388. —- Les 6poux ne peuvent dâroger ni aux droits resultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou
qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits confers au survivant des
€poux par le titre de la Puissance paternelle et pax le titre de la Minorite, de
la Tutelle et de VW Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du prâsent Code.
rite bărbatului

Doctrină,
]. Soții nu pot prin
matrimonială să vatăme

Art.
țiune

sau

în

liei şi al asociaţiei
dresco,

convenţunea lor
drepturile confe-

1226.— Nu

vor

putea,

renunțare,

care

ar avea

VIII,

calitate

partea

asemenea,
să
de obiect

I, p.

702,

808,

Text. fr. Art.

ciation dont LPobjet

936

urm.,

18389. —

serait

de

965,

1008;

Civ.

să

Il ne peuvent faire

changer

Fr.

15,

14)

schimbe

ordinea

lor. (Civ. 5,

659

1389).

aucune

lordre lâgal

al fami-

(Alexan- -

facă nicio conven-

legală a succesiunilor între dânşii şi descedenţii
urm.,

de cap

conjugale.

des

convention

ou

successions,

renon-

soit par

rapport ă eux-mâmes dans la suecession de leurs enfants ou descendants, soit
par rapport ă leurs enfants entre eux; sans prâjudice des donations entre-vifs
ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas d6termin6s par le present Code.
Bibliografie (continuare ).
ConNsrANTINESCU JAc. ÎN.. Despre succesiuni, p. 58.

Doctrină,
„1.

Potrivit

dispozițiunilor

art.

1389

c.

civ. fr. (1226 ce. civ. rom.) sunt oprite nu
numai renunţările la succesiuni nedeschise
încă, ci și' orice convenţiuni care au de
obiect să reformeze,
sau să
modifice în
contractul de căsătorie, ordinea de transmitere a succesiunilor. (Baudry, Le Courtois et. Surville, I, No. 34; Planiol III, No.

So:

Alexandresco,

VIII,

partea

|, p.

31,

52).

2, Astfel, nu sunt permise convenţiunile

care ar avea

de obiect să schimbe

ordinea

legală a succesiunilor, fie în ceea ce priveşte drepturile viitorilor soţi la succesiunea copiilor lor, fie în ce priveşte drepturile

succesorale

ale

copiilor

între

dânşii.

(Dalloz, Rep..
Contrat de mariage, No.
136; Baudry, Le- Courtois, et Surville, Contrat

de

Contrat

mariage,

de

I,

mariage,

No.

I,

54;

No.

Guillouard,

125;

Planiol,

II, No. 801;
Alexandresco,
VIII, partea
I, p. 31, 32).
3. Paragraful ultim al ari. 1389 c. civ.
fr. corespunzător art. 1226 c. civ. rom,
se: referă la instituţiile contractuale şi a
fost eliminat de legiuitorul român, ca şi
de legiuitorul italian, în art. 1580 ce. civ.

(Alexandresco,

VIII,

partea

I, p. 8, nota

2).

4. În dreptul civil român, în baza art.
1008 din codul civil, contractul matrimonial care ar cuprinde una sau mai multe
clauze oprite de lege, va fi nul în între-

gime.

(Alexandresco, VIII, partea 1, p. 33).

Art. 1227. — Când părţile declară în contractul lor de căsătorie
că adoptă regimul dotal, asociaţiunea conjugală în privinţa averilor,
se va regula întru toate după cele prescrise la capitolul următor.
(Civ. 1233 urm., 1283; Civ. Fr. 1391).
Text. fr. Art. 1391. — 1ls] peuvent
n6rale, qu'ils entendent

le râgime dotal.

cependant

dâelarer,

se marier ou sous le regime de la

d'une

maniăre g6-

communautâ,

ou sous

Au premier cas, et sous le râgime de la communâutâ, les droits des &poux
et de leurs heritiers seront regls par les dispositions du chapitre II du prâsent titre.
—

895—

Art. 1228

DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Codul

Au denxitme cas, et sous le regime dotal, leurs droits seront
,
les dispositions du ehapitre III.
Addition. IL. 10 juillet 1850. — 'Toutefois, si l'acte de c6lEbration

porte que les poux

civil

regles par
|
de mariage

se sont mari6s sans contrat, la femme sera reputee,ă VEgard des

tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, ă moins que, dans
Pacte qui eontiendra son engagement, elle n'ait dâclar6 avoir fait un contrat de
mariage,
Bibliografie (continuare).
GronRGEBan N., Studii Juridice, vol. |, „Dotă. Diverse chestiuni“, p. 50, 51;
ocol. Bujor-Covurlui,

SoRIBAN

25 Octomvrie

1925, Jur.

Gen.

1920, No.

TRAIAN, Notă sub Jud. Herţa, 20 Iulie 1925, Pand. Rom.

Notă

sub

Judec,.

25;

1925, II, 256.

Doctrină,

7, Nu se interpretă
în general ca o
clauză de dotalitate, mandatul general şi

1. Potrivit dispoziţiunilor
art.
1227 ce.
civ. rom. când părţile au adoptat pur şi
simplu regimul dotal, fără nicio convenție specială, asociaţia conjugală va fi câr-

tul său de căsătorie, bărbatului de a gera
şi administra bunurile sale deoarece și în

urm.

III,

muită,

în privința averii lor, de

din

codul

civil

român.

declaraţie

(Alexandre-

expresă.

(Alexandresco,

VIII,

partea

$

VIII,

partea

dresco,

8.

caracterului

1390 urm.,
partea_I, p.

6.

Clauza

No.
36).

său.

3;

Alexandresco,

îndoelnică

va

ec.

Aubry

de

mariage,

Contrat

de

II,

VIII,

fi interpretată

No.

mariage,

1076

No.

înainte

de

1229

urm.,

1236;

Pr.

L. Timbr.

Civ.

sub

p.

522;

partea

1,

p.

57).

prin

care

în

de

ma-

de ma-

ed. 4-a, V,

Guillouard,

1696; Alexan-

contractui

de

declară

imobilele

inaliena-

rom.).

(Roditre

et

II],

Pont,

No.

3).

-

român,

(Alexandresco,

41, 42, 45).

VIII,

partea

|, p.

Jurisprudenţă,
I. A se vedea:
nota 2.

celebrarea

în codicele de procedură,

2,

(Continuare

I, p. 36, 37, 55).

mai

civ.

1468:

Art. 1228. — Convenţiunile

bunal,

et Rau,

nota

soții

urm.;

XXI, No. 128; Guillouard, Contrat de ma.
riage, IL. No. 90; IV, No. 1691, 1698, 1715;
VIII, partea

Conitrat

sub regimul parafernal care nu este în
realitate, decât regimul separaţiei de bunuri şi care este regimul legal în dreptul

et Rau, V, $ 553 bis, p. 529; Laurent.

Alexandresco,

Contrat

Michaux,

9. In dreptul civil român, în baza unui
contract matrimonial, soţii sunt căsătoriţi

bunurilor care e regimul de drept comun.
(Rodiere ei Pont, Î, No. 696; 'Troplong,

Contrat

femeia poate da
(Roditre et Pont,

de mariage, LV, No.

VIII,

Clauza

I, No.

Art.

nu în sensul dotalităţii care constitue o
excepție, ci în sensul liberei dispoziţiuni a

Michaux,

şi

contrac-

1644; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 1693; Alexandresco, VIII, partea I, p.
57: Comp. Contra: Jouitou, Regime dotal,

36).

(Marcad6,

154;

prin

bile, va cuprinde de cele mai multe ori
adopiarea regimului dotal, mai ales dacă
se va referi şi la art. 1554 c. civ. fr. (4248

5, Adoptarea
regimului
dotal
sau al
altui regim matrimonial, poate rezulta din

arătarea

femeia

1462; Aubry

text

căsătorie,

1, p. 35).

I, p.

555,

Contrat

,
regi-

4, Se va considera că soții au adoptat
regimul dotal dacă vor declara de exemplu: „înţelegem a adopta regimul doial”
sau „ne referim la art. 1235 urm, c. civil“,

(Alexandresco,

da

1640; -Troplong,

|, No.

-riage, No.

dotal,

mului doial trebueşte o declaraţie expresă,
însă nu este nevoie de termeni sacramen-

tali.

No.

riage,

(Alexan-

dreseco, VIII, partea I, p. 35).
3. Cu toate că pentru adoptarea

ce l-ar

clauza parafernaliiăţii,
un asemenea mandat.

art. 1235

sco, VIII, partea 1, p. 35, 36).
2. Peniru adoptatea
regimului
trebueşte_o

irevocabil

dela 1924 până la 1927)
art. 814,

nota

5 :
art

„1934,
”

m atrimoniale vor îi făcute prin tricăsătoriei, după formele stabilite
pedeapsă de nulitate. (Civ, 1171,

708—720;

20 $ 4, 39 $ 29; Civ. Fr.

C.

com.

1394).

19,

20,

796

urm.;

Text, Îr. Art. 1394. — 'Toutes conventions matri
m oniales seront
râdigtes,
le mariage, par acte devant notaire.
„Addition, L. 10 juillet 18 50.— Le notaire
donnera lecture aux parties du
dernier alinta de l'artiele 139!
» &insi que du dernier alinâa du present artiele.

avant

—

396—

Codul

civil

CONTRACTUL

DE

- Art, 1228

CĂSĂTORIE

contre

le

notaire

dix

de

de cette lecture sera faite dans le contrat, & peine

Mention
mende

DESPRE

francs d'a-

contrevenant,

Le notaire dâlivrera aux parties, au moment de la signature du contrat,
un certificat sur papier libre et sans frais, 6noncant ses noms et lieu de râsidence, les noms, pr&noms, qualites et demeures des futurs &poux, ainsi que la date
du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit. 6tre remis ă l'offieier de l'6tat civil
avant la câl&bration du mariage.
Bibliografie

(continuare).

.
Docax P. GeoRGE, Studii de drept civil comparat, p. 00, 61;
Î, 46;
FareDMANN HuGo, Notă sub Cas. |, 1214 din 18 Nov. 1925, Pand. Rom. 1926,
Rom. 1926, îl], 182;
Iomescu M. ConsT., Notă sub Trib. Prahova, S. 1, 5 Decemb. 1925, Pand.
Rom 4926, ÎI, 174:
MARINESCU-BOLINTIN ST., Notă sub Cas. L, 599 din 28 Iunie 1991, Pand.

Dem., Notă sub C. Apel Craiova S. II, 142 din 6 Mai

PormcuRoN

1925,

Pand. Rom.

1925,

II, 225.
INDEX

3.

ALFABETIC

Act autentic 12.
Act de căsătorie

| Imobile 27.
Incapacitate

6,

Act solemn 12—15,
Act sub semnătură

Nulitate

Căsătorie putativă 22,

urm,
Convenţie

7—10,

Contrat

11—17,

2—8,

22,

26,

Celebrarea căsătoriei, a se
vedea
cuvântul: :„Căsătorie“.

Ofiţer public 13.
Ordine publică 14, 15,
Prescripţie 5, 15.
Prezenţă 23,
| Probă 6, 11.

1

Convenţie oneroasă, 10.
Desfacerea căsătoriei 5,
16,
Donaţiuni 9, 21.

Termen 21,
Terţi 1, 3, 26,:28,
Trinscriere 25—28,
Vânzare 10,

Dovadă 6, 11.
Efecte 1.
Forme 13, 14.
Fraudă 1.

Potrivit

dispoziţiunilor

c.

contracciv. în. (1928 c, civ. rom)
trebueşte făcut înatul de căsătorie
inte de căsătorie. Raţiunea acestei dispozițiuni este din cauza efectelor contrac-

țului de căsătorie între soți și faţă de terți
şi pentru a împiedeca frauda şi contes-

taţiile. (Dalloz, Rp. Conrat de mariage,
No. 30: Planiol, III, No. 815; Alexan-

dresco. VIII, partea
2, Convenţiunile

|, p. 119).
matrimoniale

făcute

după căsătorie, sunt atinse de o nulitate
absolută, care poate fi invocată de orice
persoană interesată. (Roditre et Pont, I,
No.

No.
No.
Huc,

tois

149; Dalloz,

522;

Contrat

R6p..

Suppl.,

Contrat

Surville,

Contrat

No.
XXI,
Laurent,
74;
Baudry,
31;
No.
IX,

et

I, No. 85;

Guillouard,

Contrat

T, No. 216: Planiol, ÎI,
dresco, VIII, partea I,
Contra:

Toullier,

XII,

de mariage,

de

de

mariage,

59:
Le

urm,;
Cour-

mariagei

de mariage,

No. 838; Alexanp. 118, 119, 120;

No.

24 urm.).

Laurent,

74;

No.

Gouillouard, Contrat de maPlaniol, III, No. 838;
216;
VIII, partea Î, p. 120).
poate fi acoperită
nulitate

Dalloz, Rep,
No, 74 Con-

60; Gnillouard,
No.
|, No. 217; Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 120).
6. În cazul când contractul de căsătorie

1394

art.

mariage,

XXI,
tra: Laurent,
Contrat de mariage,

Doctrină,
1.

de

XXI, No. 59;
riage, |, No.
Alexandresco,
5, Această

bis, text şi nota 4, p. 253;
Suppl., Contrat de mariage,

12—15.

Soţ 3.

îi iîn-

181, 182; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 505

Semnătură 13.
Solemnitate

poate

prin o ratificare expresă sau tacită, după
disolvarea căsătoriei şi acţiunea în nulizece
de
prescrie prin trecere
se
tate
ani. (Troplong, Contrat de mariage, IL, No.

Ratificare 4, 5, 15, 16.
Raţiune 1.
Reprezentanţi 14, 26.

20,

nulitaie

această

1, No. 216; Planiol, III, No. 838).
4, Această nulitate nu poate fi acopevită, în timpul căsătoriei, prin confirmare
expresă sau tacită. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 505 bis, p. 255; Dalioz, Rp, Suppl.,

Intârziere 18, 19, *
Intenţie 19,
Interes 14.
Invocare 3, 14.
Mandat 24,
Marturi 6.
Moştenitori 14, 16,

vată 13,
Acţiune 21.
Anulare 2-8, 11—17, 22,
26,
Aporturi 11,
Caducitate 19—22.
Căsătorie 1, 2, 4—7, 13.

Confirmare 4, 5, 15, 16.
Contestaţie 1,
Contract de căsătorie

13,

Incompetenţă 13,
| Inexistenţă 17.

pri-

Astfel,

vocată de un soț contra celuilalt, de un
soț contra unui terţ şi de un terj contra
soţilor. (Gouillouard, Contrat de mariage,

(la doctrină)

şi actul de căsătorie au fost făcute în
aceeaşi zi, se poate dovedi cu martori,
fără înscriere în fals, că contractul de căsătorie a fost făcut după celebrarea că-

sătoriei. (Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de
XXI, No. 62;
mariage, No. 75; Laureni,
Contrat

Guillouard,

218;

Alexandresco,

nota

5).

mariage,

de

partea

VIII,

Î,

No.

Î, p. 119,

7. Nulitatea contractului de căsătorie ca
fiind. făcut după celebrarea căsătoriei nu
priveşte decât convenţiunile matrimoniale

propriu zise. (Guillouard, Contrat de _maAlexandresco, VIII,
219;
riage, IL, No.
partea |, p. 120).

8.

Această

celorlalte

nulitate

convenţiuni

nu

poartă

ce le poate

asupra

cuprinde

şi care sunt valabile. (Dalloz, R&p., Conirat de mariage, No. 506; Suppl., Con75; Alexandresco,
irat de mariage, No.
VIII, partea 1, p. 120).
9, Astfel, sunt valabile donaţiunile făcute soților sau unuia dintre ei, dacă sunt
îndeplinite condiţiile pentru valabilitatea
lor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 503 bis, text

— 3917—

Art. 1228
şi

63;

nota

DESPRE

5,

p.

255;

Guillouard,

254;

Contrat

Laurent,

de

CONTRACTUL

XXI,

mariage,

No. 219; Planiol,
III, No. 842;
dresco, VIII, partea I, p. 120). -

No.

|,

Alexan-

10. De asemenea va fi valabil
venţiune cu titlu oneros făcută ăcu o conambii
soți
sau
'vânzare,

I, No.
11.

cu unul dintre ei, cum ar fi o
(Gaillouard, Contrat de mariage,

219).

De

asemenea,

contractul

torie, nul pentru că a fost făcut de căsădupă cecăsătoriei,
constitue
pentru aporturile făcute de soți.o dovadă
et Rau, ed, 4-a, V, $ 503 bis, itext (Aubry
şi nota
6, p. 254; Dalloz, R6p., Suppl.. '!Contra
t de
mariage, No. 73; Laurent, XXI,
No. 65;
Guillouj ard, Contrat ! de maria
ge, [, No.
219;
Alexandresco,
VIII, partea
Î, p.
lebrarea

121).

12. Contractul de
torie fiind un act
solemn trebueşte făcutcăsăprin
act autentic,
sub pedeapsă de« nulitate.
(Mourlon, III,
No. 4; Baudry, 'Le
Courtois et Surville.
entrat de mariage_I, No.
77:
0. 44; Huc, IX, :No. 52; GuilLaurent,
louard,
ontrat de mariage, I, No.
188; Planiol.
III, No. 806; “Alexandresco,
VIII partea ].
p. 95

„13.

urm.).

"

Contractul de căsă

torie nul 'pentru
imcompetența sau incapaci
tatea ofițerului
public
care a instrumentat sau pent
ru
lipsă 'de formă, deși semnat de
părţi, nu

poaie "valora ca act sub
semnătură privată, deoarece dispoziţiuni
le art. 1518 e.

Civ, În. -(1172 c. civ. rom.), nu-ș
i găsesc aplicațiunea
la actele solemne.
(Dalloz,
Rep.,

Contrat de mariage, No. 270;
Laurent, XXI, No. 47: Guillouard,
I, No. 197;
Alexandr

esco, VIII, partea I,
14. Nuliiatea unui contract p. de100).căsă
torie, care nu a fost “făcută în form
ele .cerute de lege,
este de ordine
publică şi
poate fi 'revocată de orice persoană
inte-

resată, chiar de părţile care l-au semn
at
și de moştenitorii
sau reprezentanţii lor.
(Dalloz, "Rep, Suppl, Contrat de
mariage,
No. 57; Planiol, Il.
No. 858; Alexandresco,

VIII,

partea

I, p. 104).

'15.*In timpul căsătoriei nu se pot acoperi, nici prin tăcerea nici
prin consimţimântul soţilor, nulităţile substanţiale ale
contractului de căsătorie, deoarece aceste
nulităţi sunt de ordine publică. (Aubry et

DE

No.

CĂSĂTORIE

Codul

45; Guillouard,

Contrat

de

civi]

mariage,

|,

No. 291; Planiol, III, No. 845).
17. În cazul când nu se celebrează căsătoria, convenţia matrimonială făcută se con.

sideră neavenită, deoarece ea nu poate avea
efect decât dacă se celebrează căsătoria (A„ubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 302-10
text și

nota 2, p. 60; Dalloz, R&p., Contrat de mariage No. 488; Suppl., Contrat de ma- riage, No.
147; Baudry,
La Courtois
Surville, Contrat de mariage I, No. 1%;et
Guillouard, Contrat de mariage,
|, No. 276
Planiol, III, No.
829,
852,
8533; Alexan.-

_dresco, VIII, partea Lp. 122),
18. Convenţia matrimonială. este
'valabilă chiar dacă se celebrează
căsătoria
mai
riage

târziu.

(Dalloz, Rep.

Contrat

de ma-

No. 489; Suppl., Contrat
No. 148; Planiol, “III, No. 830;de mariage
Alexandresco, VIII, pariea I, p. 125).
19. In cazul când după facerea conve
nliunii matrimonia

le, s'a întârziat celebrarea
căsătoriei, pentru ca această
convenţie să
fie caducă,
trebueşte ca tribunalele
să
constate cu certitudine, după
faptele cauzei, că intenţiunea viitorilor
soţi a fost

să părăsească proectul lor de > căsăt
orie,
(Baudry, Le Courtois et Surville,
de mariage, I, No. 198;: Guillouard, Contră
Con-

irat

de

No, 830;
125).

20.

maăriage,

1,

No.

Alexandresco,

Stipulaţiunile

e căsătorie,

străine

277;

Platiol,

VIII. "partea
:

cuprinse

III,

I, p.

:

în contractul

convenţiu

nil
- mairior
moniale, rămân
valabile deși. contractul
de căsători a devenit eadue din
'cauza
necelebrării căsătoriei,
(Aubry
ed. 4a, V, $ 501, text şi nota 8, et! Rau,
p. '231;
Laurent, XXI, No. &: “Baudry, Le Court
ois
et Surville, LI No, 196,
p. 157, nota 4;
Planiol, III, No. 381),
:
21. Terţul donator are dreptul să cheme
în judecată pe vitorii soți, pentru a
ixa un termen în care să fie obligaţili se
să
celebreze căsătoria. iar în cazul
contrar
donația să fie declarată caducă. (Rodiă
et Pont, I, No. 274; Dalloz, R& - Contraret
de mariage, No. 491; Baudry, Te Courtois
et Surville, Conirat de mariage,
No.
198; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 1, 123).
22.

In

cazul

când

căsătoria

este

Rau, ed. 4-a, V, $:502, text şi nota 9, p
255; Huc, LX, No. 44, 4; Guillouard,
Contrat de mariage, 'I, No. 290: Planiol,
III, No. 844; Alexandresco, VIII, pariea
I,-p. 101, 120).
,

anulată, contractul de căsătorie devine caduc,
afară de cazul unei căsătorii putative,
(Rodiăre et Pont, |, No. 180; Demolombe

tea

No.
No.

16.

rerea

După dizolvarea căsătoriei, nulitacontractului de căsătorie, “după pă-

dominantă,

poate

fi acoperită

prin

ratificarea soţului supravieţuitor şi a Moştenitorilor soţului predecedat, potrivit dis-

poziţiunilor
c. civ.
Aubry

art.

1338

c. civ.

îr.

(1190

c.

rom.). (Rodiăre et Pont, I, No. 148;
et Rau, ed. 4-a, V, $ 502, nota 10,

p. 255; Dalloz, Râp., Contrai de mariage
No. 49%: Suppl., Contrat de mariage, Ne.

56; Contra:

PE rent

XĂI,

No.

52; Huc,

IX,

XXIII, No, 254, 255; Aubry et Rau, V, €
501, p. 231; Dalloz, Re .,
Contrat

de

riage, No. 492: Suppl,, Cintrat de mariagmae,
149;
278;

Guillouard, Contrat de
Planiol,
II, No.
830;

mariage
.Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 124).
.
23. Pentru formarea contractului de că-

sătorie, este
necesară
prezenţa -părţilor.
(Alexandresco, VIII, parte.aI, p. 57)..
,

24.

Părţile

mandatari,

pot

fi

procura ' însă

reprezentate
trebueşte

prin
să

fie

autentică şi specială. (Rodiăre et Pont,
I, No. 145; Mourlon, III, No. 1486; Huc,

— 398 —

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

IX, No. 44; XII, No. 9; Alexandresco,
partea Il, p. 58, 99).

25.

Contractul

transcris

în

de

căsătorie

întregime

VIII,

trebuește

registrele iribunalului domiciliului bărbatului. (Alexandresco, VIII,
partea I, p. 106).
26. Formalitatea acestei transcrieri este
prevăzută sub pedeapsă de nulitate numai
pentru garantarea terţilor, iar nu şi pentru părțile contractante sau reprezentanţii lor.
(Alexandresco,
VIII, partea |, p.

107).

dota consistă în imobile, se va

Dacă

_97.

în

transerie actul la tribunalul situaţiei imobilului. (Alexandresco, VIII, partea I, p.

108, 109).

|

transcrieri se pot face şi în

Ambele

28.

urma celebrării căsătoriei, ele nefiind opozabile terţilor decât din momentul acestei transcrieri. (Alexandresco, VIII, partea

T, p. 109, 110).

Jurisprudenţă
(Continuare

dela

1924 până

de lipsa acestei formalităţi — ire-

cerea în registrul de foi dotale— care es:e
creată în interesul terţilor de bună cre-

29

dință. (Irib. Mehedinţi, S. IL, 678 din
Oct. 1924, Curier Jud. 24 din 1926).

dotale. faţă
actelor
2, Opozabilitatea
de terţii achizitori. nu există decât numai
în urma transcrierii speciale a convențiilor
de art. 708 pr.
matrimoniale prevăzută
civ., căci numai prin acest mijoc de publicitate ei-potfi în măsură să cunoască

condiţiunea. juridică a bunurilor. femeii,
supuse regimului dotăl; (Cas. [, 1214, din
15 Mai 1925, Pand. Rom. 1926, [, 46; drep”
tul 12 'din 1926).
3, Caracterul de dotalitate

bil se dobândeşte

registrul

Săpt.

2 din

lipsa acestuia în
transcripții.. (Cas.
Pand.

1925,

prin

numai

în

dotal

actului

1926, III, 49).

:
al unui imo-

transcrierea
sau,

special,

în

general de
registrul
1 2140 din 24 Sept.
1926;

|

Rom.

Pand.

_4, Inzestrarea ce o face un părinte fiului 'său, căruia cu ocazia căsătoriei, îi pre-

dă un imobil, este valabilă între părţile
contractante, chiar dacă nu sa redactat
act scris, (Judecătoria Herţa-Dorohoi, 315

din

din

5,

Prin

Justiţia

1925,

14 Noemvrie

15—18

legea

Olteniei
,

1926).

judec.

1907,

ocoale din

de

legiuitorul a fost călăuzit în principal de
ideia de a pune la îndemână împricinaților

mai

o

justiţie

apropiată

cât

mai

expeditivă

intereselor

lor;

şi

prin art. 44 şi 45 a introdus dispoziţiuni
relative „la autentificarea actelor dând în
competința jud. de ocoale dreptul de au- tentificare într'o măsură mai largă ca cel
conferit lor prin legea aut. actelor şi procedura civilă.
|

Legiuitorul

din

1907

dacă

prin

art.

44

care reglementează competinţa în materie
de autentificare a jud. de ocol urbane,
mărgineşie această
compeiință
numai la
anume acte expres arătate, prin art. 45
însă, care fixează atribuțiunile în aceeaşi
materie a jud. de ocol
rural, consecvent
scopului ce-l avea în vedere, nu a mai făcui
deosebirea din art. 44, ci a dat în competinţa jud, de ocol rural, în mod expres şi
categoric, dreptul de a putea autentifica
orice act ar interveni între locuitorii din
Ocolul respectiv sau ar fi referitor la un
bun situat în acel ocol, exceptând numai
contractele de învoieli agricole:
De aci, urmează
că pe baza acestui
text de lege, jud. de ocoale rurale pot da

autentificare şi actelor pentru care legea
face din autentificare o condiţie esenţială

la 1927)

1. Pentru ca un act dotal să fie valabil,
nicăeri legea nu cere ca trecerea lui în
registrul de foi dotale constitue o formaconstitue numai ac
litate substanţială, ci
regulă de publicitate înfiinţată în . iînteresul terţilor, şi deci pentru valabilitatea actului dotal, cum esie în speță, este
suficientă autentificarea lui anterior . căsătoriei, şi prin urmare, soţii nu se pot

prevala

Art. 1928

DE CĂSĂTORIE

cât

deaceea,

a validității lor, deci şi a actelor dotale
intervenite între locuitorii respectivi, independent de valoarea arătată în ele.
Această dispoziţie de lege fiind intervenită posterior legii autentificării actelor
și procedurii civile şi ea referindu-se la

compeiinţa

jud.

de

ocol,

printrînsă

sa

abrogat disp. din art. 718 pr. civ., care
fixa competinţa jud. de ocol, pentru actele
dotale numai până la 3000 lei inclusiv şi
ca atare cu drept cuvânt şi cu o exactă

aplicare a principiilor din art.. 45
jud. ocol; Tribunalul a hotărît în

legea
speţă

că, actul doial al recurenţilor, deşi prevede o valoare mai mare de 3000 lei, a fost
autentificat de un ofiţer competent, şi deci

reprezintă
1576
1926

un

titlu

valabil.

din 22 Februarie
No. 822).

(Cas.

1926,

LI, -dec,

Jur.

Gen.

6. Un act dotal, în care se constitue un

teren drepi dotă, nu este opozabil terţilor
achizitori, dacă locul constituit dotă nu-i
bine individualizat. (Cas. I, 2059 din 24
Martie 1926,
Pand.
Săpt.
27 din 1926,

Pand.

Rom.

1926,

III,

145).

a

7. â) Anularea contractului matrimonia
este admisibilă
şi înainte
de efectuarea
căsătoriei,
deoarece
are o existenţă de

sine stătătoare şi nu depinde

de săvârşirea

căsătoriei,
b) Un contract dotal este perfect valabil faţă de constituitorii de zestre, de soți
şi chiar faţă de terţele persoane, în caz de
viclenie din partea acestora, deşi nu sa

transcris în registrul de foi dotale special
al tribunalului. Nulitatea din cauza lipsei
de

publicitate,

esie

Nulităţile

prevăzute

zabilitatea
soane.
c)

actului

prescrisă pentru

îaţă

de

de

terțele
art.

opo-

per-

1251

!

şi

1228 c. civ., atunci când un minor la facerea actului dotal nu e asistat și de persoanele obligatorii la căsătorie, sunt nuli-

— 899—

Art.

1229

DESPRE

CONTRACTUL

tăţi absolute de plin drept iar nu relative,
adică ele se pot invoca de oricine are interes, nu numai de minor. (Irib. Teleor-

man,

$. I, 205

din

21

Sept.

1926, Teleor-

DE CĂSĂTORIE

Codul

manul Juridic 5 din 1926,
1926, III, 155).
8. A se vedea: art. 814,

civil

Pand.

Rom,

nota

1201, nota 59).

5;

art.

( Art) 1229. — Schimbările ce s'ar face la acele convențţiuni, mai
înainte de celebrarea căsătoriei, sunt supuse la aceleași formalități,
ca şi convenţiunile matrimoniale.
Deosebit de aceasta, ele nu vor fi valabile, dacă nu se vor
face în prezenţa şi cu consimţimântul simultaneu al tuturor persoanelor care au figurat ca părți la contractul de căsătorie. (Civ.
131,

1175,

1230 urm.,

1236; Pr. Civ. 708 urm., 716;

Civ.

Fr.

1396).

Text. fr. Art. 1996. — Les changements qui y seraient faits avant cette
cel&bration, doivent tre constatâs par acte pass6 dans la mâme forme que le
contrat de mariage.
”
Nul ehangement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la prâsence

et le consentement simultan de toates les personnes

qui

le contrat de mariage,

ont

6t6

parties

Pand.

Rom.

1926,

dans

Bibliografie (continuare).
Ionescu

M. Consr.,

Notă

sub

Trib,

Prahova
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(la doctrină)
Acţiune pauliană 27,
Adăugire 23,
Anulare 2, 5, 6, 7, 2%,
Apreciere 22, 23,
Ascendenţi 35,
Asistenţi 36,
Bărbat 14, 15,

Celebrarea
urm,
Clauze

căsătoriei

adiţionale

Colaterali 36,
Condiţiune

4-7,

Consimţimânt 33, 40,
Contract de căsătorie
uim,

Definiţie 31.
Dobânzi 15, 20,
Donaţiune 11 —13,
7,

16—20,

»

internațional privat

Interpretare 10, 21, 22, 23.
Ipotecă 19, Mandat 9, 38, 39,
Marturi 36.
Mod de plată 17,
Modificare 1 urm,
Nulitate 2, 5, 6, 7, 26.

Părinţi 35,

Părţi 33-38, 40, 41,
Plată 18.
Prejudiciu 17.
Prezenţă 33, 37, 3, 41,
Probă 25,
Punere în întârziere 34.
Renunţare 11, 13—16, 33,
Revocare

9, 11, 24,

Reziliere 4.
Rude 36,
Schimbări 1 urm,

Schimbări anterioare
lebrării 30,

ce-

Termen

14, 15, 18,

Terţi 12, 13, 18—2, 35, 36,

34.

16, 28,

Doctrină.
aduse
1. , Schimbările
convenţiunilor
matrimoniale după celebrarea
căsătoriei
sunt atinse de o nulitate de ordine
publică. (Rodiăre et Pont, Î, No. 149; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 505 bis, p. 254 urm;
Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No. 321;
Laurent,
XI, No. 6; Guillouard, Contrat

de mariage, I, No. 223; Alexandresco, VIII,

partea I, p. 126, 129, 150).
2.

Sehimbările

aduse

convențiunilor

după

celebrarea

II,

182.

căsătoriei

225;

Planiol,

III,

No.

816;

Alexan-

dresco, VIII, partea |, p. 150).
3. Contractul
de căsătorie
este guvernat de legea în vigoare în momentul când
a fost făcut. (Dalloz, Rep.. Contrat de
riage, No. 389; Suppl., Obligations,

maNo.

156; Guillouard, Contrat
de
mariage, I.
să 539: Alexandresco, VIII, partea I, p.
contractul

de căsătorie,

condițiuni

suspensive

tul francez,
pot supune
unei

lutorie.

Statut personal 29,
Testament

No.

ales

Soţi 35, 44.

Fraudă 26,
Garanţie 19, 33,
Identitate 36.
Imutabilitate 1 urm.

1925,

sunt nule, chiar dacă soţii ar fi prevăzut în contractul de căsătorie dreptul de
a aduce asemenea schimbări, deoarece rezerva această
făcută de ei este nulă.
“(Dalioz, Râp., Contrat
de
mariage, No.
574; Guillouard: Contrat
de
mariage |,

128).
4. Prin

Simulaţie 24, 25.
Simultaneitate 40,

Drept român 5.
Forme 30, 32.

Intârziere

1

Dee,

matrimoniale

Retroactivitate 3,

Dovadă 25.
Drept francez 4,
Drept

1

42, 43,

S. [, 3

No.

278;

în

drep-

sau

rezo-

după părerea dominantă, soții
regimul matrimonial ce l-au

(Pothier, Trait€ de la communaut€,
Toultier,

XII,

No.

86;

Duranton,

XIV, No. 97; Aubry et Rau, ed. 4-a, V $
504, text şi nota 9, p. 269; Guillouard,
Coutrat de mariage, |, No.
96; Contra:
Marcad6, Art. 1599, No. 2, 3; Planiol, [II.
No. 828: Comp: Rodiăre et Pont, I, No. 89
urm.: Troplong,
Contrat
de mariage, |,
No. 352).
Pi
5. În dreptul român. această soluţiune

nu

poate

avea

loc, fiind

formal

art, 1252 e, civ. (Alexandresco,

tea

I, p.

15, 116,

125).

oprită

de

VIII, par-

„ Prin contractul de căsătorie, soții nu
pot supune
convențiunile
matrimoniale
unei condițiuni a cărei realizări ar depinde de voinţa unuia dintre ei sau de voința

amândorura,
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(Rodiăre

et

Pont,

I,

No.

9%;

Co dul

de ma-

No. 4 Dalloz, Rep., Suppl.. Contrat

sătorie

7).

adoptat

matrimonial

în contractul de căsătorie, printrun alt
regim. (Rodiâre et Pont, Î, No. 151; Tromariage, |, No. 20%;
plong, Contrat
de
Aubry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 505 bis, text
Contrat
şi nota 14, p. 255; Dalloz, Rep.
816;

No.

III,

Planiol,

253:

dresco, VIII, partea I, p. 150).
9, Mandatul pe care şi-l dau

soţi prin contractul de
vocabil. (Dailoz, R€p.,

age, No. 375; Contra:
et Surville, Contrat
'Alexandresco,

100;

|
viitorii

135).

Cu toate că potrivit principiilor de

10.

mai
nu
căsătorie
de
după celebrarea căsăto-

contractul
fi schimbat

drept
poate

rezultă că

nu

principii

aceste

piei, din

trebuesc considerate sincere şi adevărate
toate evenimentele cuprinse în acest con-

traci. (Dalloz, R€p., Contrat de mariage,
No.
No. 361: Suppl., Contrat de mariage,
partea

VIII,

96: Alexandresco,
65, 156).

64,

p.

IL,

1]. Donaţiunile făcute prin contractul
de căsătorie sunt irevocabile și renunţarea
soților la aceste donaţiuni, după celebrae valabilă. (Aubry
mea căsătoriei, nu
505

$

V,

4-a,

ed.

Rau,

et

texi

bis,

si nota 17, p. 256: Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No. 529; Suppl.. Contrat de

XXI, No. 78;
Laurent,
No..85;
mariage,
mariage, I, No.
de
Guillouard, Contrat
254: Planiol, III, No. 816; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 132).

12. Convenţiunile
fi modificate după

matrimoniale nu pot
celebrarea căsătoriei,

nu numai în ceeace priveşte convențiunile
făcute de însăşi soţii, ci şi în ceeace pri-

veşte

donaţiunile

soană

în vederea

o

de

făcute

căsătoriei,

terță

(Dalloz.

per-

Râp.,

Contrat de mariage. No. 529: Suppl., Contrat de mariage, No. 85; Laurent, XXI,
73: Guillouard,

No,

236;

No.

4).

13.

Astfel,

națiunea

ce

Contrat

No.

III,

soţii
li

s'a

nu

de mariage,

|,

text

şi

817: Alexan132,

p.

I.

partea

VIII,

dresco,
nota

Planiol,

pot renunţa

făcut

de

o

terță

la doper-

soană. (Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $ 505
_p. 237: Guillouard,
22,
bis, text şi nota
Contrat de mariage, 1, No. 258: Alexandresco,

14.
fixeze

VIII,

partea

|, p.

159).

Bărbatul nu poate admite să se.
un alt termen pentru plata dotei

31235 — Codul civil adnotat — VIII

I,

de

Contrat

de că-

contractul

alt termen.

un

|,

mariage,

No.

Huc,

IX, No.

35; Baudry,

de ma-

et Surville, Contrat

poate
dona-

tar, modul de plată al dotei promise, dacă
această schimbare nu aduce niciun dezavantaj acestor soți. (Troplong, Contrat
de mariage, I, No. 218; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 503 bis, text şi notele 26, 27,
p.
259; Dalloz, Râp., Conirat de mariage,
No.

Alexan-

|, p.

prin

fixează

riage, |, No. 103).
17. După celebrarea căsătoriei, se
schimba, cu consimțământul soțului

Baudry, Le Courtois
de mariage, I, No.
partea

dacă

133; Contra:

152,

căsătorie este ireContrat de mari-

VIII,

de căsă-

contractul

16. Soţul donatar poate renunța prin
testament la liberalităţile cuprinse în contractul matrimonial, deoarece testamentul
îşi produce efect după desfacerea căsătoriei. (Laurent, XXI, No..88; Planiol, III,
No. 816; Alexandresco, VIII, partea I, p.

Le Courtois

de mariage, No, 342; Laurent, XXI, No. %;
Guillouard, Contrat de mariage, Î, No.

298,

se

nu

| (Guillouard,

No. 4; Guillouard, Contrat de mariage, |,
No. 94: Contra: Rodiăre et Pont, IL, No. 92).
8. După celebrarea căsătoriei, soții nu

regimul

căsătoriei,

rea

va fi nul în întregime, neputându-se anula
numai condițiunea. (Marcadâ, Art, 1399,

înlocui

prin

15. Bărbatul nu poate renunţa de a cere
dobânzile dotei, cu începere dela celebra-

riage, No. 22; Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 94; Planiol, III, No. 83%;
Contra: Toullier, XII, No. 86).
7, In acest caz, contractul de căsătorie

pot

fixat

torie. (Guillouard, Conirat de mariage,
|
No. 257; Planiol, III, No. 817).

- 1399,
Art.

Marcad€

acel

decât

$ 504, text şi

V,

4-a,

270;

p. 269,

110,

nota

ed.

et Rau,

Aubry

Art, 1229

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL

DESPRE

eivil

379; Suppl
Contrat de mariage,
No. 9%;
Huc, I5, No. 40: Guillouard, Contrat de

mariage,

Î, No. 242;

Alexandresco,
nota 2).

Planiol,

VIII,

III, No. 817;

partea

I,

p.

118,

18. Astfel, constituitorul
dotei poate
plăti dota înainte de termenul fixat prin
contractul de căsătorie.
trat de mariage, I, No.

(Guillouard, Con242; Planiol, III,

No. 817).
“
19, De asemenea, constituitorul dotei va
peniru plata 'dotei,
putea acorda garanţie
cum ar fi o ipotecă. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 551; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 118 nota 2).
dotei
constituitorul
20. De asemenea,

va putea să se oblige la plata de dobânzi,
deşi ele nu figurau în contractul de căsătorie. (Laurent, XXI, No. 74; Guillouard,
Conirai de mariage, I, No. 240).

21.

pot

După

face

celebrarea

căsătoriei,

în scopul

convenţiuni

de

soții

a îinter-

preta clauze obscure din contractul de că-

sătorie, cu condiţiune ca ele să nu aducă
(Rodiere,
contractului.
modificare
nicio
et Pont, |, No. 155; Aubry et Rau, ed. 4-a,

$ 505 bis,

V,

text

şi nota

R&p., Conirat

Dalloz,

9, p. 234, 25;

de mariage,

No.

378;

Suppl., Contrat de_mariage. No. 9%: Laurent, XXI, No. 70: Huc, IX, No. 35; Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, LI, No. 119; Guillouard, Conirat de
mariage. ÎI, No. 245; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 135).

29.

Tribunalele vor avea dreptul să in-

terprete convenţiunile matrimoniale, luând
în consideraţie clauzele contractului, îm-

prejurările care l-au precedat sau l-au înşi executarea care a
tovărăşit, precum
urmat. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de
mariage.

No.

94).

23. Tribunalele nu vor avea dreptul să
adauge ceva în afară de ceea ce este ex-
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26

Art. 1229

DESPRE

CONTRACTUL

primat în contractul de căsătorie, sub pretextul că
interpretează
acest
-contract,
(Dalloz, R&p.. Suppl,, Cassation, No. 374,
575; Comp.: Alexandresco, VII, partea
I,
p. 150, nota 5).

24. Principiul
irevocabilităţii contractului de căsătorie, nu constitue o piedecă
la atacarea în simulațiune a clauzelo
r ce
le cuprinde. (Aubry et Rau, ed.
4-a,
V,
$ 503 bis,
text şi nota 29,
Contrat de maria e,

Rep.,

rent, XXI.

p. 259; Dalloz,
No. 381; Lau-

No, 86; Guillouară,

Contrat

de
mariage, No. 581; Alexandresco,
VIII, partea Î, p. 64, 65, 156).
25. În acest caz, dovada simulațiunii se

va face potrivit dreptului comun. (Dalloz,
Rep., Suppl.,
Contra
de mariage, No.
9%: Laurent, XXI, No. 86).
26. Constituirea de dotă poate fi atacată

în

No.

246).

nulitate

pentru

cauza

de

fraudă.

(Dalloz, Rep.. Suppl., Contrat de mariage,
No, 96; Guillouard,
Contrat de mariage,.
27.

nile

prin

Creditorii

cuprinse

acţiunea

Contrat

28.

vor putea

în

contractul

pauliană,

de mariage,

Soții pot

No.

dispune

ataca donaţiude

de

dota

R€p., Contrat de mariage,
No. 388, 5%:
Suppl., Contrat de mariage, No. 98, Baudry

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, I, No. 121: Guillonard, Contrai
de
mariage, ÎI, No. 399; Despagnei Pr&cis
de
droii

priv6

et

No.

pratique

328,

de

Weiss,

droit

international priv€, III, p. 558; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 136 urm.).
30. Convenţiunile
matrimoniale pot fi

schimbate înainte de celebrarea căsătoriei.
fie în însăşi actul care cuprinde contractul
de căsătorie, fie printr'un act separat făcut cu aceleaşi formalităţi ca şi contractul

de căsătorie. (Dalloz. R€p.. Contrat de ma-

riage, No. 592; Guillouard, Contrat de mariage, [, No. 959),
"
31. Prin cuvântul
schimbări, întrebuințat în art. 159% c. civ. fr. (1229 ce. civ.
Tom.). se înțeleg modificările făcute asupra actului însăși care cuprinde contractul
de căsătorie. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 594).

32.

Potrivit

dispoziţiunilor

art,

1596

e.

civ. în. (1229
ce. civ.
rom.)
pentru ca
schimbările aduse contractului de căsătorie să fie valabile. trebueşte ca ele să
fie
făcute în aceleaşi forma alităţi ca
şi contractul

de căsătorie. (Dalloz.
Re . Contrat
de mariage, No. 394; Huc, IX,
No. 4t; Aexandresco, VIII, partea I,
p. 144).
„33. Potrivit dispoziţiunilor art. 159
ce.
civ. fr. (1229
ce.

civ.

rom.)

matrimoniale

nu

se vor

nu

face

vor

în pre-

zenja şi cu consimțimântul simultan al
tuturor :persoanelor
cari au figurat ca
părți la contractul de căsătorie. (Dalloz,
R&p., Contrat de mariage, No. 59%; Ale-

xandresco, VIII, partea Î, p. 141).

4. Dacă o schimbare s'ar face în lipsa
uneia din părţi, ea nu este opozabilă
acesteia, chiar dacă ea ar fi fost pusă în întâr-

ziere de a
schimbării.

ville,

5.

Contrat

se prezenta
pentru
(Baudry, Le Courtois
de

Sunt

mariage,

consideraţi

ca

I, No.

părţi

facerea
et Sur-

129).

în

con-

iractul de
căsătorie:
1)
viitorii soţi; 2)
acei cari stipulează
în
numele lor cum
sunt terţii donatori sau acei cari fac o renunţțare în favoarea viitorilor soți; 3) părinții sau alţi ascendenți al căror consimțimânt este necesar pentru valabilitatea
contractului de căsătorie; 4) acei cari au
garantat
plata dotei. (Roditre ei Pont, ],

No. 158;
Demaute et Colmet de Santerre.
VI, No. 12 bis, III; Aubry et Rau, cd. 4-a,

rent, XXI, No. 95: Huc, IX, No. 42: Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 24;

29. Regula imutabilităţii convenţiunilor
este considerată de statut personal al
soților şi nu se poate schimba odâtă cu
domiciliul sau naționalitatea soților. (Dalloz,

thâorique

dacă

lor

riage, I, No. 24 ).

Trait€

convenţiunilor

fi valabile,

civil

V, $ 505 bis, text şi nota 30, p. 200; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 409,

Râp.,

rin
testament. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, Ş
505 bis, text şi nota 38, p. 259;
Laurent,
XXI, No. ss; Guillouard, Contrat
de ma.

internațional

aduse

Codul

căsătorie

(Dalloz,
385),

DE CĂSĂTORIE

schimbările

Suppl.. Contrat de mariage, No. 506; Lau..
Baudry.

Le

Courtois

de mariage,
VIII, partea

et Surville,

Contrat

1,
No.
135:
Alexandresco.
1, p. 144, 145),
i

36. Nu sunt
dele, colateralii

consideraţi ca părţi, ruşi alte persoane străine

care &u asistat numai la facerea contractului de căsătorie, fără a stipula şi a căror
prezenţă nu era necesară, cum ar fi de

exemplu

martorii

tatea

părților.

VIII,

parteaJ,

cari

au

(Dalloz,

stabilit

Râp.,

identi-

Contrat

de

mariage, No. 411, 412; Huc, IX, No. 4;
Guillouard, Contrat
de
mariage, I, No,
262; Planiol,. III, No. gat: Alexandresco
,
p,

145,

146).

i

:
Pentru ca schimbările să fie
bile, trebueşte ea părțile care au luat valaparte
la contract să
fie prezente
la facerea
schimbărilor, nefiind deajuns dacă
ele au
fost chemate, fără să fie prezente. (Rodit
re

7.

et Pont, I, No. 157; Troplong, Contra
t de
mariage, ÎI. No. 235: Marcads,
Ari. 1396,
No. 4; Michaux, Contrat de mariag
e, No,
2016 urm., 2025; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V,
$ 505 bis, text şi nota 35, p.
261; Dalloz,
Ep,

Contrat de mariage,
rent, XXI, No. 97; Huc, IX, No. 414; Laulouard, Contrat de mariage, No. 42: Guil:
1, No. 266;
Baudry, Le Courtois et Surville,
Contiat

de mariage, 1 No: 155, text şi nota 6; Aexandresco,
„ partea
I,

Toullier. XII, No. 39).

»P

p. 145;

Contra:

Contra

. Aceste părți pot fi reprezentate
la
facerea schimbărilor prin
mandatari. (Du-

ranton, XIV, No.
Michaux. Contrat de
mariage, No. 2016; 54:Aubry
et Rau, ed, 4-a,
V, $.505 bis, p. 261; Dalloz, R6p.,
Contrat de

mariage,

riage,

No.

Surville,

mariage,
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No.

No,

I,

415;

107;

129;

No.

Suppl,

Baudry,

Conitrat

Le

Guillouard,

268:

de

Courtois
Contrat

Alexandreseo,

ma:

et

de

VIII,

Codul

civil

partea

I, p.

fie

142;

141,

XXI, No. 9).
30, In acest

autentic

şi

caz,

DESPRE

CONTRACTUL

Contra:

Laurenţ,

mandatul

Suppl., Contrat de mariage,
Pentru valabilitatea.
40.
trebueşte ca consimţimântul
ților să fie simultan, nefiind
succesive
acte
prin
este dat

H€p., Suppl.,

(Dalloz,

va trebui

(Dalloz,

special.

Contrat

Contrat

de

mariage,

să

Rep,

No. 55, 407).
schimbărilor,
ărtuturor
valabil dacă
şi diștincie.

Jurisprudenţă

de mariage,
I, No.

(Continuare

dela

1229

1924 până

civil

codul

ia 1927)

conţine. reguli

în privinţa schimbărilor ce s'ar aduce actului dotal înainte de celebrarea căsătoriei, după această celebrare regula defi-

. nitivă fiind că nu se mai poate aduce nicio

fără contract, în care cazuri nu mai e nevoie de prezenţa părților din contractul

139 c. civ. În.
art.
precedent, deoarece
(1229 c, civ. rom.) prevede această condițiune numai la schimbările aduse contrac.-

tului de căsătorie iar nu la rezilierea lui.
mariage, No.
de
(Dalloz, Rep... Contrat
428; Suppl., Contrat de mariage, No, 111).
49. Dispoziţiunile art. 159% ce. civ. în.

Art.

1.

267;

Alexandresco, VIII, partea 1, p. 141, 142,
145).
--41, Viitorii soţi vor putea face un nou
contrat de căsătorie sau să se căsătorească

aceloraşi: forma-

43, Astfel, este supusă

Htăţi o donaţiune nouă făcută de aceeaşi
persoană, care a mai făcui o altă donațiune. viitorilor soţi prin contractul de căsătorie. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
No. 401).

No. 108; Laurent, PX, No. 94, 98; Baudry,
Le Courtois et Surville, 1, No. 130; Guil-

louard,

Art. 1230

DE CĂSĂTORIE

(1229 e. civ. rom,) îşi găsesc aplicaţiunea
şi la clauzele adiţionale iar nu numai ia
convenţiunilor matri- schimbările aduse
No. 59 urm.;
XIV,
moniale. (Duranton,
'Troplong, Contrat de mariage, No. 240;
mariage, No.
de
Contrat
Dalioz, R6p.,
399, 400; Contra: Toullier, XII, No. 58).

modificare
speță,
la

actului dotal.

reguli

Aceste

unde

vânzarea

brarea

pot

se

nu

constitutorul

imobilului

căsătoriei,

aplica,

dotei

dotal

facultate

în

ca

consimte

după

pe care

cele-

şi-o

rezervase prin însuşi actul dotal, căci prin
aceasta nu se aduce nicio schimbare actului dotal.
Prin urmare, în speţă, actul fiind. per-

fect dotal şi constituitorul dotei prevăzâni .

clauza că poate vinde imobilul cu condiție
prețul vânzării să fie consemnat ca
ca

fond dotal, vânzarea esie perfect valabilă,
şi femeia nu poate reține avansul de
5.000 lei, ci trebue depus la fondul dotal.
(Trib. Mehedinţi, s. Il, sent. civ. 678 din
Jud. 24/1926)
99 Octomvrie 1924, Curier

rile, făcute contorm regulelor cuprinse
.
Schimbă
Art. 12—30
în precedentul articol, nu vor îi valabile în privința unei a treia
persoane, dacă. nu vor îi trecute în josul contractului de căsătorie.
La caz de contravenţiune, tribunalul şi grefierul vor îi supuşi
alte
la acţiune recursorie civilă pentru daune-interese, deosebit de
1250;
1229,
1175,
973,
pedepse dacă va îi un asemenea caz. (Civ.
Pr. Civ. 305 urm., 716; C. com. 19, 20, 793 urm.; Civ. Fr. 1397).
mâme
revâtus
Text. fr. Art. 18397. — 'Tous changements et contre-lettres, 4
tiers,
des
Pâgard:
ă
effet
des formes preserites par article pr6câdent, seront sans
notaire
le
et
ge;
maria
de
contrat
du
minute
la
sils mont 6t6 rediges ă la suite de
et sous plus grande
ne ponrra, ă, peine des dommages et intârâts des parties,
t de mariage sans
contra
du
peine sil y a lieu, d6livrer ni grosses ni expeditions
ettre.
contre-l
la
ou
ent
transerire ă la suite le changem

Suppl., Contrat de mariage,

Doctrină,
1. Din

dispoziţiunile

fr. (1230 c. civ. rom.)
de

căsătorie

şi

art.

1397

ce. civ.

aduse

acestui

rezultă că contractul

schimbările

de
contract, făcute cu formele prevăzute d,
louar
(Guil
terţi.
de
faţă
lege, au efect
Contrat de mariage, IL, No. 326, 327).
4397. c.
2, Poirivit dispoziţiunilor art. ca schimu
pentr
rom.)
civ.
ce.
(1250
fr,
civ.
căsătorie să
pările aduse contractului de
ane, treperso
e
terțel
de
faţă
le
fie valabi
conjosul
în
te
trecu
fie
să
buesc ca ele
Râp.
(Dalloz.
de căsătorie.
tractului

No. 112; A-

lexandresco. VIII, partea I, p. 146, 147).
3. Intre părţile contractante care le-au
subsers, schimbările sunt valabile, chiar
dacă nu au fost trecute în josul contractului

Contrat de
Rep.,
de căsătorie. (Dalloz,
de maat
Contr
,
Suppl.
454;
No.
ge,
maria
riage, No. 115).
4. Prin terţi, în înțelesul prevăzut de
arț,

1397

ce. civ.

În.

(1230

c. cir. rom),

se

înţeleg toți acei cari, în timpul căsătoriei,
dintratează cu viitorii soţi sau cu unul
tre ei şi cărora le-ar putea aduce prejufăcute contractului de
dicii schimbările

— 403—

.

Art. 1231
căsătorie.

505

bis,

Suppl.,

DESPRE

-

(Aubry

et

261,

Conirat

Hau,

262,

de

265;

CONTRACTUL

ed.

4-a,

V,

No.

113; Lau.:

Dalloz,

mariage,

$

Rp,

No.

schimbarea

adusă

contractului.

chirografari

114; Laurent,

XXI,

No.

Alexan-

dispozițiunilor

Potrivit

art.

Acţiunea

e.

1230

este

recursorle

au

fost mituiţi.

(Alexandresco,

aceea

de

VIII, par-

tea Î, p. 140, 148, 149).
8.

Schimbările

contractului

aduse

ma-

trimonial trebuesc trecute atât pe exemplarul dat în mâna soţilor, pe exemplarul
rămas în arhiva tribunalului, cât şi pe

le-ar

104; Huc,

Contrat de mariage, I, No. 271;
dresco, VIII, pariea 1, p. 148).

de care se ocupă art. 305 urm, pr. civ.
şi care, în
principiu, nu poate fi exerci.
tată decât
dacă se constată că judecătorii sau grefierul au lucrat cu viclenie sau

putea dăuna schimbările aduse contractuimi de căsătorie, sunt terţi. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 505 bis, nota 58, p. 265; Dalloz, R&p.,
Suppl.,
Contrat
de mariage,

No.

Courtois

Surville,

terese,

(Au-

cărora

Le

et

7.

148).

Creditorii

Baudry,

civil

civ. rom., la caz de contravenţiune, judecătorii şi grefierul vor fi supuşi la acțiune recursorie civilă, pentru daune-in-

bry et Rau, ed. 4-a, V, $ 505 bis, p, 262;
Guillouard, Contrat
de
mariage, |, No.
271; Alexandresco, VIII, partea |, p. 147,
6.

45;

Codul

Contrat de mariage, I, No. 159; Guillouard,

rent; XXI, No. 104; Huc, IX, :No. 4;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, I, No. 139; Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 271; Alexandresco,
VIII, partea Î, p. 147).
|
5, Astfel, este terţ cumpărătorul unui
imobil aparţinând . femeii şi a cărui înstrăinare ar fi fost permisă
prin contractul de căsătorie, însă
ar
fi fost oprită
prin

DE CĂSĂTORIE

registrul

tul

partea

IX,

în

care

matrimonial,
I,

p.

146,

a

fost

transcris

(Alexandresco,

contrac-

147).

VIII,

Art. 1231.—Minorele, care este capabil de a se căsători, este
capabil a îace și orice fel de convenţiuni !) relative la contrac
tul
său de căsătorie. Acele convenţiuni de dânsul făcute sunt valabil
e,
dacă a îost azistat, la îacerea lor, de persoanele al căror consim
țimânt este necesar pentru validitatea căsătoriei. (Civ. 127
urm,,
131

urm.,

142,

Fr. 1398).
Text. fr.

342,

Art.

806,

1398.

—

936,

Le

1161,

mineur

ă eonsentir toutes les conventions dont

1253;

habile

ă

ce contrat

C. com.

contracter

10

urm.;

mariage

Civ.

est habil:

est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, son valables, pourvu
qu'il ait 6t6 assiste,
dans le contrat, des personnes dont le consentement est
n6cessaire pour la validit€ du mariage.
|
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Act autentic 35,
Afinitate 2,
Alienaţie 43,
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Ascendent 23.
Asistare 8, 9, 19, 21—38,
Confirmare 4, 34-—37,

Consiliu judiciar 45,

Consimțimânt 3, 4, 5,
Contract
de
căsătorie

urm,
|
Convenţiuni relative la căsătorie

17,18

Creditori 32,
CR

1

Imprumut

Deces 22, 28,
Desfacerea căsătoriei.

Instrăinare 48, 19, 20,
Interdictie 40-44,
Interdicţie legală 44.
Interes 30, 32,
Interese contrar
Invocare 30_.33- 8,
Leziune 31,
Licitaţie 20,

Destituire 22,
Dispensă 2, 12, 13, 14.
Dol 3, 4, 5,
Donaţiune 21, 40, 45,
Emancipare 15, 16, 38, 39,
Eroare 3, 4, 5,

Excludere 22,

Executare
Executare

Falit 47.

silită 3.
voluntară

35,

Femeie 19, 20, 32.
Formalități 20,
Impiedecare la căsătorie 2,

————

1) In art. francez corespunzător

18,

Incetare din viaţă 22, 28,

36,

:

Moarte 22, 28,

1393, după cuvântul,

„Cconventions“
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4—6,

24, 29 —38,

42,

11, 13, 144,

Ordine publică 30,

Prescripţie 4,5,
atificare 4, 34—37,
Regim dotal 19,
i
So saie 2
Surdo-mut 46,
“Tată 22,
”

lajori 4—5,

Mamă 22,
Mandat 26, 27.
Minor 1 urm.
Minor
emancipat

| Nulitate

Terţi 18
utelă

22,

Urmărire silită 32,

15,

16

Vânzare 18, 19, 20,
Vârstă 10—14,
Violenţă 3, 4, 5,

urmează imediat

„et donations*

Codul

1. Persoanele
contract

facă

căsătorie

(Dalloz,

convenţiuni.

celelalte

ca

Rep.

să aibă
trebueşte
contract de căsătorie,
(Dalloz, Rp.
vârsta de a se căsători,
Contrat de mariage, No. 456; Suppl., Con-

Obli-

gations,_ No. 330 urm.; Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 67, 68).
2. Contractul de căsătorie făcut de doi
viitori soţi între cari există o im iedecare
de căsătorie, rezultată din rudenie sau
afinitate, este valabil chiar dacă este fă-

VIII, pariea I, p. 71).

Ale-

din

generale

aplica principiile

să facă

(Huc,

IX,

fr.

(1251

ce.

7, Potrivit

civ.

No.

1389

de

său

bry

243;

(Dalloz,

R6p.,

|

de

mariage,

No.

118;

capabil

a

se

căsători

ton, XIV,

0.

Aceste

|

persoane

vor „asista pe

contracdomi-

părerea

nu este valabil. (AuV,

noia

$ 502,

Contrat

XXI, No.

|

acest caz, contractul

No.

14; Rodiăre

40: Aubry et Rau,
232; Dalloz, Rp...

21,

p.

de ma-

31; Guil-

Art.

de căsăto-

et Pont,

ed. 4-a, V,
Contrat de

|, No.

$ 504, p.
mariage,

No.
No. 458; Suppl., Contrat de mariage,
127; Laurent, XXI, No. 31; Huc, IX, No.
52; Baudry, Le Courtois ei Surville, Conirat

face

contractul său de căsătorie, este deajuns
dacă este asistat de persoanele al căror
consimţimânt este necesar pentru validide
tatea căsătoriei. (Dalloz, Rep, Conirat
mariage, No. 440; Suppl. Contrat de mariage, No. 118; Alexandresco, VIII, partea

I, p. 70).

>

de că-

I, No. 302; Contra:. Maread€,

Ia

72

de celebra-

facerea

după

Dalloz, Râp., Suppl..

14.

Alexandresco,

să poată

4-a,

ed.

et Rau,

p.

rie rămâne nul, chiar dacă înainte de celebrarea. căsătoriei, minorul ar fi ajuns la
vârsta necesară pentru căsătorie. (Duran-

VIII, partea I, p. 70).
9, Potrivit dispoziţiunilor art. 1389 ce.
civ. fr. (1231 c. civ, rom.) pentru ca minorul

fr.

I, No

I,

dispensa

1398, No. 2).

c.

căsătorie.

partea

însă după

căsătorie,

de

louard,

care

civ.

ce.

aplicaţiunea

înainte

riage, No. 126; Laurent,

minorul

Art.

Marcadă,

mariage,

de

nantă acest contract

Contrat de mariage, No. 440; Suppl., Contrat

Ro-

p. 232; Dalloz,

1398

art.

a fost obținută

rea căsătoriei,

este capabil a se căsători, este capabil a
face orice fel de convenţiuni, relative la
contraciul

11,

In acest caz, dacă

13.
sătorie
fului

rom.),

civ.

Rau,

VIII,

Alexandresco,

74).

în timpul

art.

et

îşi. găsese

Contrat

Gaillouard,

un contraci de că50).

e. civ. rom.)

302:

sau prescripţie,
căsătoriei, (Dal-

dispoziţiunilor

Aubry

40;

minorului care a obţinut dispensa a se căsători, fiind mai mic de vârsta cerută de
lege pentru căsătorie, (Huc, IX, No. 52;

zece ani. (Huc, LX, No. 51).
6. În caz de anularea contractului de
căsătorie, soţii sunt consideraţi că sau
sătorie.

416;

XIV,

No.

96 urm.;

Dispoziţiunile

12.

(1231

Contrat de mariage, No. 49;
loz, R€p.,
Obligations, No. 2889; Suppl., Contrat de
mariage, No. 154).
5. Prescripţia acțiunii în nulitate este de

căsătorit fără

XVIII,

2).

No.

1398,

65 urm.),
contractului de căsătorie
4. Nulitatea
pentru un viciu de consimţimânt este re-

căsătoriei prin ratificare
ci numai după dizolvarea

art. 18 e.

(Duranton,

de mariage, No. 456; Suppl.,
No. 125; Laurent,
mariage,

[, No.

mariage,

de

mate-

p.

fi acoperită

con-

XXI, No. 52 urm.; Alexandresco. VIII,
partea I, p. 75; Contra: Troplong, Contrat

Colmet de Santerre, VI, No. 2 bis; Dalloz,
Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 152,
67; TX, No. 46, 47;
No.
II,
153; Huc,
Comp: Guillouard, Contrat de mariage,I,
1, No. 296; Alexandresco, VIII, partea

poate

rom.).

ed. 4-a, V, $ 501, nota

R&p., Conirat
Conirat de

con-

căsătorit

lege,

este nul, chiar dacă
ar fi fost acoperită

I, No.

Pont,

et

ditre

neprevăzând
legea
convenţiunilor,
ria
privinţă
această
în
dispoziţiune
nicio
(Rodiăre et Pont, I, No. 58; Demanie ei

lativă și nu

Demolombe,

9:

de

sa

dispozițiunilor

fr. (167 c. civ.

No.

simțimântul uneia din părţile care au luat
parte la contractul de căsătorie, ar fi fost
viciat prin eroare, dol sau violență, se

vor

cerută

vârsta

prin aplicațiunea
civ.

,

minorul

când

tractul de căsătorie
nulitatea căsătoriei

$ 502, nota 17, p. 24i; Dalloz, Râp., Supplu
117; Laurent,
No.
Contrat de mariage,

XXI, No. 41; Planiol, III, No. 784;
xandresco, VIII, partea I, p. 69).
3. În ceea ce priveşte cazul când

a avea

fără

ed. 4-a, V,

et Rau,

Aubry

89;

No.

cazul

In

11.

Alexandresco,

302,

|, No.

de mariage,

trat

et
cesară pentru căsătoria lor. (Roditre
Pont, I, No. 54; Michaux, Contrat de ma-

riage,

No. 125; Guillouard, Con-

tvat de mariage,

ne-

dispensa

a fi obţinut

de

înainte

cut

face

poată

să

ca minorul

Pentru

10.

şi pentru

I, p. 74).

partea

VIII,

să

au capacitatea

majore
de

contrare. (Dalloz, R6p., Suppl., Conde mariage, No. 118, Alexandresco,

rese
trat

Doctrină.

Art, 1231

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL

DESPRE

civil

|

mi-

căsătorie,
nor la facerea contractului deexistă intechiar dacă între ele şi minor

de

mariage,

[,

No.

141:

Guillouard,

Contrat de mariage, IL, No. 316 urm.; Alexandresco, VIII, partea |, p. 72, Contra:
|, No. 9%
Troplong, Contrat de mariage,
urm.: Marcad6, Art. 1589, No. 2).
15. Dispoziţiunile art. 139% c. civ. fr.
(1231 ce. civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea
atât minorilor neemancipaţi cât şi minorilor emancipaţi. (Guillouard, Contrai de
mariage, Î, No. 302).

16.
poate
când
VIII,
17.
(4931

— 405—

In codul nostru însă minorul nu
fi emancipat decât la 18 ani pe
la Francezi, la 15 ani. (Alexandresco,
partea |, p. 72).
Dispoziţiunile art. 1398 c. civ. fr.
c. civ.

rom.)

îşi găsese

aplicațiunea

Art. 1231

DESPRE

CONTRACTUL

numai convenţiunilor care sunt relative la
căsătorie, adică acele care au de scop să

DE

poziţie
a

Codul

CĂSĂTORIE

de

tă

interese.

$ 502,

text

(Aubry
şi nota

et

civil

Rau,

ed.

22, p. 242; Dal-

înlesnească căsătoria sau să reguleze drep-

loz, R€p., Suppl., Contrat

mariage,

150; Baudry et Barde, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, I, No. 149; Guil-

turile respective ale soților cu privire
la
bunuri. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat
de

No.

125;

Baudry,

Le

Courtois

et
Survilie, Contrai de mariage, I,
No. 154;
Alexandresco, VIII, partea I, p.
77, 78).
18.
Orice

altă

convenţiune

de altă

tură, cum ar fi o vânzare sau împrum naut
cu un ierţ, nu poate cădea sub aplicaţ
iunea art. 139 c. civ. fr. (1231 c.
civ. rom.).
(Roditre et Pont, I, No. 41; Aubry
et Rau,

ed. 4-a. V, $ 502, nota 29,
p.
Rep., Contrat de mariage, No, 242; Dalloz,
Suppl,
Contrat de mariage, No. 125, 452;
Guillouard,
“Contrat de mariage, 1, No.
Alexandresco, VIII, partea I, p. 77, 305;
78),
19. Femeia minoră,
asistată conform

legii, poate prin contractul
său de căsătorie să „autorize pe bărbatul
său să instrăineze imobilele ce-și constitue
dota, chiar
dacă ar fi adoptat regimul
dotal. (Roditre
et Pont, I, No. 41; Aubry
et Rau, ed, 4-a,
V,

$ 502, nota 35, 26, p.
Dalloz, Râp.,
Contrat de mariage, No. 245;
trat de mariage, No, 119;445; Suppl., ConLaurent
No. 28; Baudry, Le Courtois et , XXI,
Surville,

Contrat de mariage,
illouard. Contrat de

I,

No.

145,

146;

Gu-

mariage, |. No. 506;
Alexandresco, VIII, partea
I, p. 77, 78, 79).
„20. Dacă însă

prin contractul
torie femeia minoră a stipulat căde căsălele doiale vor putea fi înstrăinate imobi:
şi deci
va fi nevoie

nare,

de concursul
se va face

aceasta

său

la

înstrăi-

îndeplinindu-se
formalităţile prevăzute de lege
pentru însirăinarea bunurilor
minori or. (Rodiăre

et Pont, I, No. 4; Aubry et
Rau, ed. 4-a,
,
502, nota 27, p. 244; Dalloz,
Râp.,
Suppl.. Contrat de mariage,
No. 120; Laurent, XXI, No, 28; Guillouard,
Contrat de

mariage,

|, No.

I,.p.

partea

70).

"21. Minorul,

30;

Alexandresco,

VIII.

asistat de persoanele

Tor consimțământ este necesar pentru a căvaliditatea căsătoriei, poate
să
dăruiască
soțului său. tot ceea ce legea
permite ca
un soţ major să dăruiască celuilal
t soţ.
(Dalloz, Rep.. Dispositions: entre
viis, No.
2282;

Alexandresco,

fr.

VIII, partea

22. Din dispoziţiunile art. 1598
(4234 e. civ. rom), rezultă că

valabilitatea contractului

I, p. 27).

c. civ..
pentru

de căsătorie, tre-

bueşte asistenţa :persoanelor al căror
consimţimânt este necesar la căsătorie, Astfel
,
este deajuns asistenţa tatălui, chiar dacă

a fost destituit sau- exelus din tutelă, iar
dacă tatăl a încetat din vieaţă, este deajuns
asistența

menţinută
No.
No.

mamei,

chiar

în tutelă.

recăsătorită

(Rodiăre,

şi ne-.

et Pont, 1,

42; Troplong, Contrat de mariage, [,
281; Guillouard, Contrat de mariage,

I, Do.

p. 75).

508;

Alxandresco,

aa:

VIII,

partea

„23. Pentru valabilitatea contractului
căsătorie, ascendent |
poate asista pe

|,

de
mi-

nor, chiar dacă din clauzele contractului
de căsătorie ar reieşi că există între ei opo-

de mariage, No.

louard, Conirat de mariage, I, No. 309, 310;
Alexandresco, VIII, pariea Î, p. 74; Con-

tra: Laurent, XXI, No. 23).
24, O simplă aprobare a persoanelor al
căror consimţimânt este necesar la căsătoria minorului, nu este deajuns pentru valabilitatea contractului de căsătorie, deoarece legea cere asistenţa lor. (Dalloz,
R&p., Contrat de mariage, No. 462; Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrai de mariage, I, No. 151; Alexandresco, VIII, partea I, p. 76).
a
25.

Asistenţa. poate fi înlocuită printr'un

act autentice în care s'au prevăzut

în mod

“special toate convenţiunile şi acestea au
fost reproduse în contractul de căsătorie.
(Demolombe, XXIII, No. 431; Demante et

Colmet.

de

Santerre,

urm.; Aubry

28,

p.

VI,

et Rau,

244;

No.

15

bis,

III

ed. 4-a, V, 8 502, nota

Dalloz,

Rep.. Suppl.,

Contrat

de mariage, No. 15i;
Guillouard,. Contrat
de mariage, IL, No. 314; Alexandresco, VILE,
partea 1. p. 76; Contra: Rodi&re et Pont,

ÎI, No. 44).
-26.

_

Asistenţa,

_

după

o

părere,

poate

,

fi

făcută şi printr'un mandatar cu procură
autentică şi specială. (Dalloz, R€p., Conirat de mariage, No. 465; Suppl., Contrat
de mariage,
No. 133; Guillouard, Contrai

de mariage, ÎI, No. 515; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 77).
27. După
altă părere, persoana
care
trebueşte să asiste, nu poate fi reprezentată
prin mandatar. (Laurent, XXI, No. 24 urm.)

28. Pentru

valabilitatea contractului de

căsătorie,
asistat să

trebueşte ca
fie în vieaţă

riage,

No.

4604).

minor

în disprețul

căsătoriei.

(Dalloz,

Rep.,

persoana
care a
la data celebrării

Contra

de

ma-

A

29. Contractul de căsătorie

făcut de un

dispoziţiunilor

art. 1598

"e. civ. fr. (1931 c. civ. rom.), este nul. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage, No.

135; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 79).
30. Această nulitate poate fi invocată
de orice persoană interesată, deoarece este

de ordine publică. (Demolombe, XXIII,
No. 433; Bertault, Questions
ratiques et
doctrinales,

Suppl,
dry,

Le

1, No.

600

urm.:

Contrat de mariage,
Courtois

Guillouard,

et

Contrat

Surville,

de

Dalloz,

No.

I,

Rep.,

135; Bau-

mariage,

No.

508;

[, No.

516 urm.; Planiol, III, No. 839; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 79 urm.; Contra:
Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 477;

Obligations, No. 573).
31. Minorul poate cere nulitatea contractului de căsătorie la care nu a fost

asistat,

fără

să fie

nevoie

să se examineze

dacă a suferit sau nu o leziune, (Dalloz,
Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 137;
uillouard,
Contrat de
518; Alexandreseo, VIII,

32, Creditorul
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femeii

mariage,
partea I,

minore

I,
p.

care

No.
8%).

a

Codul

DESPRE

civil

CONTRACTUL

făcut contractul de căsătorie fără asistenţă,
contract,
acestui
poate invoca nulitatea
pentru a face să cadă dotalitatea bunurilor

și să le poată urmări.

No. 455; Bertauld,
doctrinales, [, No.

Contrat

de mariage,

(Demolombe, XXIII,

Questions pratiques et
600 urm.: Guilionard,

1, No. 316 urm.).

.

33. Celălalt soţ major nu poate cere
nulitatea contractului de căsătorie pentru
motivul că soțul său minor nu a fost asistat la facerea acestui contract. (Rodiere
et Pont, [, No. 46; Larombiăre, Obligations,

Art. 14125, No. 6; Marcad6, Art. 139, No.
2; Demante et Colmet de Santerre, VI, No.

15 bis, V, urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 502, nota 30, p. 245; Laurent, XXI, No.
55; Contra: Dalloz, Rep. Suppl., Contrat
No. 136; Guillouard, Contrat
de mariage,

de mariage, [, No. 316 urm.).

34. Nulitatea contractului de căsătorie
pentru lipsă de asistenţă, nu poate fi acoperită prin consimţimântul ulterior al persoanelor, chemate de lege, la căsătoria mi-

norului. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
No.

474).

33. De asemenea, această nulitate nu
se poaie acoperi prin ratificarea minorului
devenit major nici prin executarea voluntară, înainte de desfacerea căsătoriei. (Dal-

loz, R&p., Contrat de mariage, No. 436;
Guillouard, „Contrat de mariage, ÎI, No.
518; Alexandresco, VIII, partea I, p. 83).
o
poate, după
nulitate
36. Această
părere, să fie acoperită prin ratificare după

desfacerea căsătoriei. (Aubry et Rau, ed.
4-a, V, 3 502, p. 247; Dalloz, Rep. Suppl..
Contrat de mariage, No. 139).

37. După

care
prin

părere,

altă

această

nulitate,

este absolută, nu poate fi acoperită
ratificare, nici chiar după desfacerea

pratiques
căsătoriei. (Bertauld, Questions
et doctrinales, [, No. 609; Dalloz, Rep.

Suppl., Contrat de mariage, No. 139; Lauxent, XXL No. 33; Guillouard, Conirat de
mariage, |, No. 317; Alexandresco, VIII,
partea |, p. 85).

38. Regulele privitoare la nulitatea contractului de căsătorie pentru lipsa de asistență, îşi găsesc aplicaţiunea
minorii neemancipaţi, cât şi la
emancipaţi. (Dalloz, Rep., Contrat

riage, No. 478).
„39. In legea noastră,

atât la
minorii
de ma-

minorul nu poate

fi emancipat prin declaraţia părintelui său
decât la 18 ani, pe când în legea franceză

emanciparea

lexandresco,

poate avea loc la 15 ani. (A-

VIII, partea I, p. 72).

40. Un interzis care se căsătoreşte întun interval lucid, poate face prin contractul său de căsătorie, orice convenţiune
sau donaţiune,
a consiliului de

cu

autorizaţia tutorului şi
Râp.,
familie. (Dalloz,

Contrat de mariage, No. 481; Alexandresco,
VIII, partea
41. După

I, p. 87).
o părere,

unui interzis făcută

deoarece

într'un

căsătoria

interval lucid

este valabilă, va fi valabil şi contractul de
căsătorie ce l-ar face, de asemenea întrun

Art, 1231

DE CĂSĂTORIE

tutorului.
I, No. 9

interval: lucid, fără autorizaţia
(Troplong, Contrat de mariage,

urm.; Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 141).
42, După altă părere dominantă, contractul de căsătorie făcut de _un interzis,
fără autorizaţia tutorului său, este nul şi
tutorul va putea cere nulitatea, chiar. dacă
căsătoria ar fi valabilă. (Demante ei Colmet de Santerre, VI, No. 15 bis, VIII: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 502, nota 14, p.
246; Dalloz, Rp., Suppl., Contrat de maLaurent, XXI, No. 57; Bauriage, No. 141;
dry, Le Courtois ei Surville, Contrat de
mariage, Î, No. 159; Guillouard, Contrat

de mariage, Î, No. 322).

43. Persoana atinsă de alienaţie minială, neinterzisă, poate face un contract
valabil,de căsătorie, în interval lucid. (Aubry et Bau, ed. 4-a, V, $ 502, text şi notele
Conirat

No.

58;

142;

No.

mariage,

de

Rep... Suppl,

Dailoz,

241;

16, p. 240,

15;

Le Courtois

Baudry,

Huc,

6-a

et Surville,

Contrat de mariage, I, No. 160; Guillouard,
Contrat de mariage, I, No. 524; Alexandresco, VIII, partea-I, p. 88).
în
condamnată, aflată
44. Persoana
interdicţie legală, poate face în mod va-

labil o. căsătorie, însă în ceea ce priveşte
se află în
convenţiunile matrimoniale,
aceeaşi

situaţie

ca

interzis

şi un

judiciar.

Contrat de mariage,
Courtois et Surville,
Contrat de mariage,
Alexandreseo, VIII,

(Dalloz, Rp. Suppl.,
No. 145; Baudry, Le
1, No. 159; Guillouard,
I, No. 523; Comp.:

partea Î, p. 88).
45. Persoana pusă sub consiliu judiciar
fără
căsătorească,
poate singură să se
asistenţa consiliului judiciar şi poate dar
singură să facă contract de căsătorie, adoptând orice regim, afară de acelea care
aduc înstrăinarea bunurilor sale şi nepu(Demolombe, VII,
tânăd face donaţiuni.
No. 739; Demante et Colmet de Sanierre,

VI,

No.

urm.

15 bis, LX

Marcadâ,

Art.

V,
1598, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a,
Râp.,
Dalloz,
um;
230
p.
12,
nota
502,
$

Suppl., Contrat de mariage, No. 50, 145;
Laurent, XXI, No. 40 urm.; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

1, No.:157; Guillouard, Contrat de mariage,
T. No. 521; Alexandresco, VIII, partea I,
p. 89 urm,; Contra: Troplong, Contrat de

mariage, |, No. 297; Comp.: Duranton,
XIV, No. 15; Rodiăre et Pont, I, No. 48).
46. Surdo-mutul, chiar neştiutor de car-

te, poate face orice convenţiune matrimonială, dacă poatesă-şi manifeste voinia sa.
(Dalloz, Bâp., Suppl., Contrat de mariage,

No.

144:Laurent, XXI,

No. 39; Huc, LX, No.

58; Baudry, Le Courtois ei Surville, Î, No.
145; Guillouard, Contrat de mariage, I, No.
305: Alexandresco, VIII, partea I, p. 88).
47. Falitul poate să se căsătorească însă
nu. poate face convenţiuni matrimoniale,
de matură a prejudicia creditorilor săi.

(Rodiere

Contrat
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et

de

Pont,

I,

mariage,

No.

No.

50;

117,

Michaux,

118;

Dal-

Art, 1232

DESPRE

CONTRACTUL

loz, Rep., Contrat de mariage, No. 485;
lexandresco, VIII, partea I, p. 89),

dela

1. Potrivit

care

art.

este capabil

capabil

a

face

1924 până

1231

de

orice

cod.

la 1927)

civ.

minorul

convenţiuni'

relative

a

se

căsători,

este

la contractul său de căsătorie. Aceste con-

venţiuni sunt însă valabile, numai dacă a
fost asistat la facerea lor de persoanele a
căror, consimțimânt
este mecesar pentru
validitatea căsătoriei.
După art. 1251 cod. civ. băiatul sau fata
care nu au vârsta de 21 ani împliniţi nu
se poi căsători fără consimțimântul tatălui
şi al mamei, iar în caz de desbinare consimțimântul tatălui este suficient şi aceasta
în virtutea dreptului de putere maritală şi
părintească.
Quid când tatăl există şi se opune, con-

simţimântul

mamei

este

suficient?

Nu,

căci legiuitorul a voit ca şi mama să fie
consultată în acelaşi timp cu tatăl, putând
aduce vreo obiecțiune căsătoriei, ce ar fi
scăpat din vedere tatălui sau să creeze
un nou motiv care să-l determine pe însuşi
minorul să reflecteze mai mult asupra importanței actului ce săvârşeşte.

Or, în speţă, consimțimântul mamei deşi

este necesar peniru celebrarea căsătoriei,
însă nu şi pentru validitatea ei, din momeni ce opunerea ei nu poate să producă
niciun efect, când există acela al tatălui,

şi mai ales când el este şi acela ce a con-

stituit dota, fiindcă consimţimântul acestuia

trebue

să

prepondereze

când

ambii

soţi

sunt în vieaţă.
In. afară de aceasta, nulităţile bazate pe
starea de incapacitate, a minorului sunţ

nulităţi relative, care sunt deci la discreţia

lui

a le invoca

de

sau

Or,

A-

Jurisprudenţă,
- (Continuare

DE CĂSĂTORIE

nu.

admiterea

Codul

unei

atari

civil

acţiuni

apare

condiționată de probaţiunea unei leziuni
ce minorul ar fi încercat-o prin facerea
contractului a cărui anulare se cere, art.
1161, cod. civ. fiind categorie în această
privinţă.
Prin urmare, în speţă, reclamantul neţă-

când

tocmai

dovada acestei

leziuni, acţiu-

nea sa urmează a fi respinsă
(Trib. Dorohoi, 212 din „19
Pand. Rom. 1936, II, 244).
2. Nulitatea actului dotăl

ca nefondată.
Aprilie 1924,
consimţit

de

un minor, rezultată din lipsa de asistarea acestuia de persoanele în drept să-i com-

pleteze capacitatea, este relativă, se poate
confirma la majoritate şi nu ,poate
îi invocată decât de zisul minor ajuns la majoritate sau de tutorele său
pe baza art. 952

cod.

civil.

(Trib. Prahova, Ş

vrie 1925, Pand. Rom.
3. Nulitatea actului

I, 5 Decem-

1926, II, 182).
matrimonial peniru

viciul lipsei de consimţimânt, din cauză
că înzestrata era minoră şi nu a fost asistată de mama sa la autentificarea lui,
este de ordine publică şi poate fi,invocată
şi de terţii achizitori, nu numai de înzestrată;
iar lipsa consimţimâniului la
confecţionarea actului, nu poate fi acoperită_ printr'o ratificare ulterioară.
(C.

Apel Bucureşti, $. IV, din 25 Ianuarie 1926,

Bul. C. Apel

8/1926, Dreptul

50;1926, Pand.

Rom. 1926, III, 147).
4, Nulităţile

1228

cerea

prevăzute

de

e. civ., atunci când
contractului

dotal,

art.

un minor,
nu

1234

şi

la fa-

este asistat şi

de persoanele obligatorii
la căsătorie, /sunt

nulităţi absolute de plin drept, iar nu
relative, adică ele se pot invoca de oricine
are interes, nu numai de
mionor. (Lrib.

Teleorman,
1926,

Rom.

S,

1,

'Teleormanul

203

1926, III, 155).

din

Juridic,

21

Septemvrie

3/1926,

Pand.

Art. 1232. — Regimul căsătoriei, îie legal, îie convenţion
al, începe din ziua celebrării căsătoriei înaintea oficerului
stării civile;
nu se poate stipula *) că el va începe după un terme
n oarecare
sau la împlinirea vreunei condițiuni. (Civ. 61, 1233
urm.; Civ.
Fr. 1399).
Text fr. Art.

1399. — La communaut€
soit l&gale, soit conventionnelle
commence du jour du mariage contractă devant
Lofficier de Vâtat civil: on ne
peut stipuler qu'elle commencera ă une autre &poque
.
Doctrină.

1. Dacă soţii s'au căsătorit fără contract,

asociaţiunea

SI lege.

59),

2, Regimul

inentul
ă

une

lor

conjugală

(Alexandresco,

căsătoriei

va

VIII,

fi cârmuită

partea

începe

I, p.

din

mo-

când ofiţerul stării civile a celebrat

î) In art, francez
autre €poque“.

corespunzător

1399,

fraza

se

căsătoria,
iar nu
din
dimineaţa
zilei
căsătoriei sau la sfârşitul acestei zile. (Duranton
, XV, No. 95; Dalloz, R6 ., Contrat
mariage, No. 556: Suppl., Po nteat de

de

mariage,
Huc,

IX,

mariage,

No.

No.

Î, No.

Alexandresco,
termină
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astfel „On

170; Laurent,
73;

VIII,

ne peut

XXI,

Guillouard,

548;

No.

Contrat

Planiol, III, No.

partea
stipuler

I, p. 121)
gw'elle

209;

de

93;

commencera

Codul

fr.

4. Potrivit

3. Potrivit dispoziţiunilor art. 1599 e. civ.

(1232

Art, 1233-1234

DESPRE CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE

civil

ce. civ.

rom.),

stipulaţiunea

care

ar prevede că regimul căsătoriei va începe
la altă epocă decât aceea a celebrării că-.
sătoriei, este nulă. (Dalloz, Râp. Contrat
de mariage, No. 558).
-

torii.

exprese

ale

(Alexandresco, VIII, .partea 1, p. 1,

|

116, 195).

CAPITOLUL
Despre

dispoziţiunilor

art. 1932 c. civ. rom., soţii nu pot supune
convenţia lor matrimonială unui termen
sau unei condițiuni suspensive sau rezolu-

II.

regimul

dotal.

Art. 1233. — Dota este averea ce se aduce bărbatului, din
partea sau în numele *) femeii spre a-l ajuta să susţină sarcinele
căsătoriei. (Civ. 1234 urm.; C. com. 793—796; L. Timbr. 45, 464L.
impoz. pe succ. (Mon. of. 91/921) Art. 3; Civ, Fr. 1540).
Text. fr. Art. 1540. — La dot, sous ce regime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges
du mariage.
Bibliografie
Bujor-Covurlui, 25 Octomvrie

1925, Jur. Gen. 1926, No. 25.

Doctrină,
1. La Români regimul
diţional şi toate legiuirile
besc de el. (Alexandresco,
p. 160).

Art.

1234.

chestiuni“. p. 50; Notă

Diverse

N., Studii Juridice, vol. |, „Dotă.

GgoRGEan

(continuare).
sub Judec.

ocol

2. Definiţia pe care art. 1235 din codul
dotal este traanterioare vorVIII, partea î,

civil român o.dă dotei, este împrumutată
dela Pothier. (Alexandresco, VIII, partea
I, p. 165).

dotal tot ceeace

— Este

femeia își constitue drept

dotă.

Este asemenea dotal, în lipsă de declarare contrarie, tot ceea ce
se dă femeii, în contractul său de căsătorie, sau de un al treilea
sau de viitorul ei bărbat. (Civ. 1227, 1232, 1235 urm., 1242, 1248,
1283; C. com. 16; L. Timbr. 45, 46; L. impoz. pe succesiuni (Mon.

of. 91/921), Art. 3; Civ. Fr. 1541).

ou qui lui est

Text. fr. Art. 1541..— 'Tout ce que la femme se constitue

contraire.

donn$ en contrat de mariage, est dotal, sil n'y a stipulation
Bibliografie
Docan

(continuare).

P. GroRGe, Sfudii de drept civil comparat, p. 57 urm.;

GronGaan

N., Notă sub judec. ocol Bujor-Covurlui, 25 Octomvrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 25.

INDEX ALFABETIC

.

Doctrină,

(la doctrină)
Administrare

Bărbat 9.

Declaraţie

expresă

1, 2, 7,

Prezumpţie muciană 11,
Profesiune

Donaţiune 9, 10,

Dotă 1—10,
Exemple 3—6.
Folosinţă 6.
Formulă

Imobil 4,

sacramentală

_|
3.

11.

Regim dotal 1—40,
parafernal 1, 4, 7,
8, 11,
Termeni sacramentali 3.
“Terţi 9, 10.
Regim

acele

mai

dotal,

regimul

1. Sub

Indoială 8.
industrie. 11.
Parafernă 1, 4, 7, 8, 11.

6,

bunuri,

căsătorie sau legea
termeni

rafernale.

p.

expreşi,

dotale

sunt

pe care

contractul

nude

le declară ca atare, în

celelalte

(Alexanresco,

bunuri

VIII,

fiind

pa-

partea

|,

168).

1541 c. civ. în.
9, Din art.
UL
rom.), după care este dotal

1) In art. francez lipsesc cuvintele: „sau în numele“.
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(1234 c. civ.
tot ceea ce

Art. 1934
femeia

DESPRE

îşi constitue

drept

pentru ca bunurile

să

dotă,

CONTRACTUL
rezultă

lie dotale,

că

este ne-

cesară o declaraţie expresă din partea femeii. (Duranton,
XV,
No.
555; Dalloz,
Râp., Suppl., Contrat de mariage, No. 1140;

Demante et Colmet de Santerre, VI, No.
211 bis, |; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1553; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
Planiol, Lil, No. 1485; Alexandresco,
pariea I, p. 168, nota 3).

3. Pentru

adoptarea

1702;
VIII,

sau toate bunurile sale, deoarece
dotal poate să existe fără dotă,

constituit -dotă niciun bun. In acest caz,
regimul adopiai se confundă cu separaţia

de bunuri. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 555
bis. p. 527; Huc, IX, No. 420; Jouitou, R6-

gime

170).

însă

aceste

cuvinie

pot
- fi

urm.; Troplong,
No. 5029 urm.;

Contrat de mariage, IV,
Aubry et Rau, ed. 4-a,

V, $ 555 is, p. 527, 528; Demante

et Colmet

de Santerre, VI, No. 211 bis, I; Marcad, Art.
1541,

dry,

No. 1; Laurent,

Le

Courtois

mariage,

gime

III,

No.

dotal, No.

XXIII,

No. 456; Bau-

et Surville,
1555

6;

bis;

Dalloz,

Contrat

Jouitou,

R6p.,

de mariage, No. 3193; Suppl.,
mariage, No. 1141; Guillouard,

pus

că

un

imobil

al

femeii

Contrat

de

mariage,

IV,

No.

este

3029

“urm.; Aubry'ei Rau, ed. 4-a, V, $ 555
bis, p. 528; Dalloz, Rep., Contrat de ma-

riage, No. 5198; Demante et Colmet de
Santerre, VI, No. 211 bis, I; Baudry, Le
Courtois et Surville, III, No.; 1555 bis; Guillouard, Contrat de mariage,.
IV, No. 1706;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 169, nota).
5. De asemenea, vor fi dotale, bunurile
pe care femeia ar declara în cotractul matrimonial, adoptând formula din art, 1540

e. civ. fr. (1235 c. civ.:rom.),

că le aduce

bărbatului

susțină

spre

a-l

ajuta

să

sar-

cinele căsătoriei. (Duranton, XV, No. 558;
Demante et Colmei de Sanievre, VI, No.
211 bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 535
bis, p._528; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 3195; Laurent, XXIII, No. 463;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1704; Alexandresco, VIII, partea I, p. 169
nota).
!:
6. De asemenea, vor fi 'dotale, bunurile
pe care femeia ar fi declarat în contractul

de căsătorie, că le dă în administrarea şi
folosinţa bărbatului. (Demante et Colmet
de Santerre, VI, No. 211 bis, 1; Aubry et
Rau,

ed.

4-a,

Huc, 'IX, No.

V,

$

555

bis,

420; Guiliouard,

p,

527,

Contrai

Guillouard,

Conitrat

ia

8. In caz de îndoială,
dacă
bunurile
sunt dotale sau parafernale, se va decide
că 'ele sunt paraiernale, deoarece proprie-

tăţile private sunt alienabile şi inalienabilitatea nu poate fi admisă decât atunci
când se stabileşte în mod neîndoelnic. (Rodiere et Pont, I, No. 696; III, No. 1664;

Demante et Colmet de iSanterre, VI, No.
212 bis; Troplong, II, No. 1076 urm; Dal-

“ Laurent, XXI, No. 128; Guillouard, I, No.
90; IV, No. 1691, 1698,.1715; Baudry, Le

paralernal, rezultă că celelalte bunuri ale
femeii sunt
dotale. (Duranton,
XV,
No.
557; Rdigre et Pont, III, No. 1652; Tro-

plong,

5;

de
de

:
.
contractul de căsătorie,
regimul doial, şi au dis-

anumit

I, No.

loz, Rep., Suppl., Contrat de mariage, No.
1145; Michaux, Contrat de mariage, No.
1468; Aubry et Bau, V, $ 553-bis, p. 529;

de

mariage, IV, No. 1705 urm.; Planiol, III,
No. 1485; Alexandresco, VIII, partea |, p.
169, nota).
4. Dacă
prin
soţii au adoptat

dotal,

de mariage, 1V, No. 1701; Planiol, II, No.
548; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 169,

R6-

Contrat

Contrat
Contrat

regimul
ceea ce

are loctatunci când femeia a declarat toate
bunurile sale parafernale sau când ea nu a

regimului dotal nu

„doitalitate“,

civil

nu esie deajuns ca soţii să fi adoptat regimul doial, ci irebueşte: ca femeia să-şi
îi constituit, în mod expres, dota, o partie

se cere întrebuințarea de termeni sacramentali. Astfel, se consideră că s'a adoptat
regimul dotal când se întrebuinează în
contractul matrimonial cuvintele: „dota“,
înlocuite prin echivalente. (Duranton, XV,
No. 338; Roditre et Pont, III, No. 1650

Codul

DE CĂSĂTORIE

538;

de

mariage, 1V, No. 1704; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 169).
|
7. Pentru ca bunurile femeii să fie dotale,

Courtois et Surville, III, No.
dresco,

VIII,

195).

9.
că

partea

I,

p.

1557; Alexan-

56,

37,

53,

170,

Pot exista bunuri dotale, cu toale
femeia nu a făcut nicio declaraţie de

dotalitate. Acest

caz este prevăzut

de art.

1541 al.!2 c. civ. în. (1234 al. 2 c. eiv. rom.),
după care, în lipsă de stipulaţie contrară,

este

dotal

tot ce sa dat femeii prin

tractul ei de căsăorie,
chiar de viitorul său

coun-

[ie de un terţ, fie
bărbat. Acest caz

este singurul de constituire de dotă tacită,
fără să fie nevoie de o declaraţie expresă,
căci prin singurul iapt că se face, prin
contractul de căsătorie, o donaţiune femeii, care a adoptat regimul dotal, se
presupune că donatorii au înțeles ca bunurile dăruite să servească bărbatului. la
susținerea sarcinelor căsătoriei, dacă nu
au făcut o stipulaţie contrară. (Demante
et Colmei de Santerre, VI, No. 211 bis,

I; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 535 bis, p.
529; Daiioz, Râp., Conirat de mariage, No.
„3205; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1549; Guillouară,
Contrai de Mariage, LV, No. 1702, 17it

urm.;

Planiol, III, No, 1489; Alexandresco,

ViLl,

partea

I, p.

10. Bunurile

171,

172).

dăruite

femeii

de

terţi

printr'un alt act, iar nu prin contractul
de căsătorie, nu vor fi dotale decât dacă
ieme;a

însăşi

contractul

său

Courtois et

III,

No.

declara

de căsătorie.

Surville,

1552;

lexandresco,

le va

Planiol,

VIII,

Contrat

HI,

paziea

|,

ca atare,

prin

(Baudry, Le
de

No.
p.

mariage,

1489;
172).

A-

Il. Toate bununile pe care femeia le
dobândeşte în timpul căsătoriei prin exercițiul unei profesiuni sau industrii, nu sunt
dotale şi deci nu pot aparţine bărbatului,

— 410 —

Codul civil

“DESPRE

CONTRACTUL

dacă nu sa stipulat de femeie în mod expres dotalitatea, deoarece, chiar sub regimul dotal, prezumpţia muciană nu mai
poate exista astăzi fără să fie prevăzută
de lege. (Demanite et Colmet de Santerre,
VI, No. 211 bis, II; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 172 urm,; Contra: Troplong,
Cuntrat de mariage, IV, No. 3016).

Jurisprudență
(Continuare

dela

1924 până

„A, În materie de convenţiuni matrimoniale, regimul de drept comun este cel do-

ial, chiar

fără

o clauză

expresă

a adop-

tării acestui regim, dacă convenţia nu derogă dela el.
eci, un contract intitulat dotal, loveşte
bunurile
de
paraferna
inalienabilitate,
existând numai atunci când nu sa făcut
convenţie matrimonială sau dacă s'a făcut,
sa permis alienarea bunurilor.
(Judecătoria Herţa-Dorohoi, 20 Iulie 1925, Justiţia Olteniei 6—7/1926).
2. Penmn adoptarea regimului dotal, nu
este nevoie ca părţile contractante să stipuleze în mod expres că adoptă acest regim, deoarece nicăeri legea nu cere întrebuinţarea unei formule sacramentale, adoptarea acestui regim putând să rezulte din
clauzele contractului pe care le interpretează
instanţele
judecătoreşti.
(Judec.

Ocol

Bujor-Covurlui,

25

racterul convenţiunii dintre soţi, din punctul de vedere al regimului matrimonial

la care ei au înţeles a se supune, deoarece

legea nu cere o formulă sacramentală peniru a se arăta intenţiunea părţilor de a
adopia, în contractul lor matrimonial, regimul doial, şi ca atare, această intenţiune
poate fi dedusă pe cale de interpretare din
termenii actului. (Trib. Muscel, Pi Noemvrie
1925, Dreptul 2/1926).

„ După

la 1927)

Octomvrie

dispoziţiunile

art.

1253 şi 1234

c. civ. dotă este tot ceea ce se aduce băr* batului din partea sau în numele femeii,
spre a-l ajuta la sarcinile căsătoriei, fiind

dotal

iot ceea ce se constitue drept

dotă.

Pentru ca bunurile femeii să fie, dotale nu
este suficient să se adopte prin termeni
expreşi regimul dotal, ci trebue ca femeia
să-şi fi constituit dotă în mod expres toate
sau parte din bunurile sale, căci altfel,

conf. art.
fernală;

1285 ce. civ. e considerată paraparafernalitatea
fiind
regulă,

dotalitatea excepţia.
,
,
„
In speţă, stabilindu-se din însuşi termenii

actului

dotal că dota adusă

soţului e nu-

mai avere mobilă
(Venituri produse de
imobilele închiriate), ea nu poate avea decât caracierul unei dote mobiliare, la care
soţii au adoptat regimul dotal — ea rămâ-

nând

proprietara

imobilelor,

iar soţul ne-

având decât un drept de creanţă asupra
veniturilor — încât în acest caz, soţia nu

este

1925,

Jur. Gen. 1926, No. 25).
3. Tribunalul, ca instanţă de fond,
căderea de a interpreta şi a determina

Art. 1235

DE CĂSĂTORIE

îngrădită

de

disp.

art.

1250 şi

e. civ..-(Irib. Olt, 165 din 8
Jurispr. Gen. 1926, No. 1285).
5, A se vedea: art. 814, nota

are
ca-

Iulie

1255

1926,

3.

Secţiunea 1.— Despre constituțiunea dotei.

Art. 12835. — Constituţiunea de dotă cuprinde toată
, averea
prezentă și viitoare a femeii, sau numai toată averea !prezentă
ori viitoare, sau numai:o parte din averea prezentă ori viitoare
sau chiar numai un obiect individual.
Constituţiunea, tăcută în termeni generali, de toată averea îemeii nu cuprinde averea sa viitoare. (Civ. 965, 973, 983, 1234,
1236, 1242, 1274 urm., 1283 urm.; L. Timbr. 45, 46; L. impoz. pe
succ. (Mon. of. 91/921), Art. 3; Civ. Fr. 1542).
Tei. fr. Art. 1542. — La constitutionde dot peut frapper tous les biens
presents et ă venir de la femme, ou tous ses biens presents seulement, on une
partie de ses biens presents et ă venir, ou mâme un objet individuel.
La, constitution, en termes gânâraux, de tous les biens de la femme, ne
comprend pas les biens ă venir.
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Drepturi

DESPRE

9.

văduvă 18,

Formulă sacramentală 39,
Imobile 2, 29—36.
Incetare din vieaţă 17.
Indoială 13,
Industrie 27, 28,
Instituţiune
contractuală

.

Reiîntrebuinţare 14.

Rentă 3,
Revendicare 25.
Scăderea datoriilor 45—50,
Succesiune 3, 13, 4.

Sultă 30—33,

Intenţiune 10, 11,

Termeni sacramentali 39,
Universalitate de bunuri

Interpretare 10, 11, 13,
Intrebuinţare 14,
Legat 13, 4,
Licitaţie 30—36,
Loterie 44,

29, 30, 31, 34.

Uzufruct 3, 4,5, 23,
Vânzare cu pact de
cunipărare 24.

răs-

Codul

DE CĂSĂTORIE

civil

rea, neputându-se însă plăti câte o parie
din ambele lucruri. (Duranton, XV, No.
355; Rodiere et Pont, III, No. 1663, 1682;
Marcad€, Art. 1542, 1545, No. î; Alexandresco, VIII, partea I, p. 182).
8. Potrivit
civ. fr. (1255

dispoziţiunilor art. 154 ce.
e. civ. rom.), constituţiunea

de doiă poate cuprinde toată averea prezentă şi viitoare a temeii, sau numai toată

averea prezentă ori viitoare, sau numai o
parte din averea prezentă ori viitoare sau
chiar numai unul sau mai multe obiecte
determinate în mod
individual.
(Dalloz,

Râp., Contrat de mariage, No.
lexandresco, VIII, partea I, p.

5218; A190, 191).

-9, Dispoziţiunile art. 1542 e. civ. fn.
(1525 c. civ. rom.), nu sunt limitative, ci
enunciative şi nu cuprind toate combinaţiunile pe care le pei face soţii cu ocazia

constituirii dotei.

(Duranton, XV, No. 350;

Aubry et Rau, ed.:4-a, V, $ 554, nota 3,
f; 531; Rodiere et Pont, III, No. 1653;
Laurent, XXIII, No. 464; Baudry, Le Cour-

Doctrină,

tois

ei Surville,

Contrat

11. Tribunalele

vor

de

mariage,

ILI,

1, Constituirea de dotă trebueşte să aibă ” No. 1560; Guillouard, Contrat de mariase,
de obiect un lucru ceri şi determinat, neIV, No. 1719).
fiind deajuns o promisiune vagă de dotă,
10. Întinderea constituirii dotei va fi
fără determinarea obiectului sau câtimei.
apreciată după termenii contractului de
(Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
căsătorie şi intențiunea părţilor contrac3222; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 179).
tante. (Dalloz, R&p., Contrat de mariage,
2. Pot face obiectul unei constituiri de
pai 3222; Alexandresco, VIII, partea I, p.

dotă, toate bunurile mobile şi imobile
care sunt în comerţ. (Duranton, XV, No.
350; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.

3245; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 179).
3, Astfel, pot face obiectul unei constituiri de dotă, o succesiune întreagă sau o

parte

indiviză din ea,

o creanţă,

o rentă,

o pensiune, un uzufruct, nuda
proprietate
a unui lucru, etc. (Duranton, SV, No. 352;
Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 5245;

Baudry, Le Courtois et Surville, III, No.
1560; Alexandresco, VIII, partea I, p. 179,
180,

181).

-

4. Dacă

sa

constituit

dotă

nuda

pro-

prietate a unui lucru, în caz de stingerea
uzufructului, acest uzufruct care va reveni

femeii, va fi de asemenea doial. (Rodiâre
et Pont, III, No. 1685; Jouitou, R&gime,
dotal, No. 17; Huc, IX, No. 427; Dalloz,
R&p., Contrat de mariage, No. 5245; Bau-

dry,

Le

Courtois

et

Surville,

Contrat

de

mariage, Il, No. 1560; Guillouard, Conirat
de mariage, IV, No. 1720, 1735; Planiol,
III, No. 1501; Alexandresco,
I, p. 181, nota 1).

VIII,

partea

5, Dacă femeia şi-a constituit dotă
fructul unui lucru şi dacă în timpul
toriei dobândeşte nuda proprietate
crului, aceasta nu e dotală, decât
s'a

făcut

universale.

o

p. 181, 182).
6.

Un

constituire

de

(Alexandresco,

drept

eventual

dotă

VIII,

de

uzucăsăa ludacă

bunuri

partea

I,

poate fi constituit

dotă. (Duranton, XV,
No. 548;
dresco, VIII, partea IÎ, p. 182).

Alexan-

7. Dota poate fi constituită sub alternativă şi plata unuia din lucruri va libera
pe consiiituitorul doiei dacă el are alege-

195).

interpreta

în mod

suveran, intenţia părţilor după împrejurările cauzei. (Huc, IX, No.
422;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 195).
J

12. Curtea

de

Casaţie

are

dreptul

să

determine caracterul legal al convenţiunilor
matrimoniale şi să califice clauzele lor.
(Huc, IX, No. 422;
Alexandresco,
VIII,
pariea ÎI, p. 195).

13. Când

există

îndoială

asupra

întin-

derii constituirii dotale, ea se va inierpreta
contra dotalităţii şi în favoarea
parafernalităţii. (Rodicre et Pont, III,
No. 1604;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554, text şi

nota

10, p. 554; Dalloz, Râp., Suppl., Con-

trat de mariage,

No.

460;

Huc,

Courtois

et

No.

1145;

IX,

No.

Surville,

422:

Laurent, XXIII,

Contrat

Baudry,

de

Le

mariase,

III, No, 1559; Jouitou, Râgiime dotal, No.
13; Guillouard, Contrat de mariage, IV,

No.

1728;

Alexandresco,

p. 195).
14.

Când

femeia

VIII,

şi-a

partea

constituit

|,

dotă,

prin contractul său de căsătorie, toate bunurile viitoare, această

nu

priveşte

decât

constituire de dotă

bunurile

dobândite

de

femeie cu titlu gratuit, prin donaţiune sau
succesiune, iar nu şi bunurile dobândite

cu titlu oneros, care nu pot deveni dotale
decât
în
cazul
când
sa
stipulat o
clauză de întrebuințare sau reîntrebuințare,
1557

potrivit dispoziţiunilor
ce, civ, în. (1247 şi 1252

(Aubry

Laurent,

445;

XXIII,

Jouitou,

louard,

— 412—

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 534, p. 5%;

No.

Râgime

Contrat

art. '1555 şi
e, civ. rom).

466; Huc,

dotal,

de mariage,

IX,

No. 49,

No, 83; GuilIV,

No.

1718,

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

1725; Alexandresco, VIII, partea I, p. 191,
192, 195, nota 3).
_
15. Când femeia şi-a constituit: dotă, în
mod general, toate bunurile sale, această
constituire nu cuprinde averea ei viitoare.
(Alexandresco, VIII, partea I, p. 193).
16. Dacă femeia şi-a constituit dotă,
prin contractul său de căsătorie, toate
bunurile sale prezente şi viitoare, această constituire de dotă nu cuprinde bunurile dobândite de femeie după disolvarea căsătoriei, deoarece aceste bunuri neaparținând femeiei în timpul căsătoriei,
nu au putut fi aduse de ea pentru a susţine
sarcinile căsătoriei. (Rodiăre et Pont, III,
No. 1659; Troplong, Conirat de mariage,
IV, No. 5514; Marcad6, Art. 1554, No. 8;
Odier, III, No. 1076; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 554, nota.9, p. 535; Dalloz, Rep.

Contrat de mariage, No. 3250; Suppl., Contrat

de

mariage,

No.

1168;

Huc,

IX,

No.

496; Baudry, Le Courtois et Surville, Con-

trat de mariage, III, No, 1566; Guillouard,
'Contrat de mariage, IV, No. 1727; Alexandresco, VIII, partea Î, p.. î9i, nota 2).

17. Această

soluţiune

îşi găseşte

apli-

cațiunea
indiferent de cauza disolvării
căsătoriei, fie prin decesul unuia dintre
soţi, fie prin divorţ. (Baudry, Le Courtois
Șt urville, Contrat de mariage, III, No.
18. O femeie văduvă, având copii din
prima căsătorie, poate să-şi constitue dotă
toate bunurile sale prezente şi viitoare,
însă dacă veniturile bunurilor dotale întrec cu mult valoarea sarcinelor căsătoriei, excedentul va fi supus reducţiunii
potrivit dispozițiunilor art. 1098 c. civ. fr.
(939 c. civ. rom.). (Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No. 5221; Baudry, Le Couriois et Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1575).

19. Femeia

poate să-şi constitue dotă,

prin contractul său de căsătorie, toate bunurile sale prezente. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 3238; Alexandresco,
VIII, partea |, p. 191).

20. Constituirea de dotă de bunuri pre-

zente

meia

cuprinde

le poseda

toate bunurile

în ziua

pe care

fe-

celebrării căsăto-

iei, precum şi acele pentru care avea
deja un titlu de achiziţiune un drept depinzând chiar de o condiţiune, o acţiune,
(Dalloz, Rp.,
Contrat de: mariage, No.

3225; Alexandresco, VIII, partea I, p. 191).
2]. Sunt considerate de asemenea, ca

bunuri prezente, drepturile dobândite de
femeie în timpul căsătoriei, în virtutea umei condițiuni suspensive sau rezolutorie

care era în suspensie la data celebrării că-

sătoriei

şi

s'a

riei. (Rodiere

realizat

et Pont,

în

timpul

căsăto-

III, No. 1655; Au-

bry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554, p. 551; Dalloz.

Rep., Contrat de mariage, No. 5226; Lau-

vent, XXIII, No. 466; Huc, IX, No. 43%;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1560; Guillouard, Contrat de mariage IV, No. 1718). .
22. De asemenea, este considerat ca
un bun prezent, un drept eventual pe care

DE

Art.

CĂSĂTORIE

1235

îl poseda femeia la data celebrării căsătoriei şi care s'a realizat ulterior, cu efect retroactiv. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 554, p. 531; Lâurent, XXIII, No. 466;
Huc, IX, No. 425; Comp.: Alexandresco,
VIII. partea I. p. 194),
23. De asemenea, uzufructul unui bun

a cărui nudă proprietate aparţinea femeiei la daia lcelebrării căsătoriei. (Guil-

louard, Contrat de mariage, IV, No. 1720;
Alexandresco, VIII, partea I. p. 194, nota
5).

de răscumpă-

pactul

asemenea,

24. De

rare stipulat de femeie înainte de celebrarea căsătoriei. (Rodi&re et Pont, III, No.

1655; Alexandresco, VIII, partea I, p. 194).

acțiunea în reven25. De asemenea,
dicare care aparținea femeiei înainte de
celebrarea căsătoriei.
(Roditre et Pont,
III, No. 1655; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 194).

26. Bunurile

instituţiune
ca

bunuri

care

vor

contractuală

viitoare,

iar

nu

proveni

sunt
ca

dintr'o

considerate

bunuri

pre-

zente, deoarece beneficiarul ei nu are decât o speranţă, iar nu un drept, câi tim
trăiește institutorul. (Roditre et Pont, Ii],
No. 1656; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554
text şi nota 4, p. 551; Huc, IX, No. 424;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1561; Guillouard. Contrat de mariage, IV, No. 1721; Alexandresco, VIII, partea I, p. 194).
27. Nu sunt considerate ca bunuri prezente, produsele industriei personale sau
ale comerțului separat exercitate de femeie. (Rodi&re et Pont, JI, No. 1975; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554, text şi nota
Z, p. 532; Dalloz, R€p., Suppl.. Contrat de
mariage, No. 1148; Huc, IX, No. 425; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1727;
Planiol, III, No. 1488; Alexandresco, VIII,
partea ], p. 195, 196).
_

28. Dacă

însă

femeia

constituit

şi-a

dotă bunurile viitoare, veniturile produse
din comerţul sau industria sa, pe care
ea le-a capitalizat, vor fi în folosinţa bărbatului şi el va fi obligat a le restitui ca
orice capital dotal, (Roditre ei Pont, III.
No. 1959, 1975; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 534, nota 7, p. 552; Huc, LX, No. 435:
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1570;
Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1726; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 126; Comp:
T'roplong, Contrat de mariage, IV, No.
3016; Marcadâ, Art, 1540, 1541, No. 2; Joui-

tou, Râgime doial, 1, No. 38).
29, In cazul când o femeie măritată sub

regimul

dotal,

cu

constituire

de

dotă,

de

bunuri prezente era. în momentul celebrării căsătoriei, proprietara indiviză a
unei universalităţi de bunuri şi un imobil din această universalitate în virtutea
partajului sau a licitaţiei, care a pus
sfârşit stării de indiviziune, a intrat în
timpul căsătoriei în întregime în mâinile
ci, el va fi dotal în întregime, dacă părțile celorlalți copărtaşi au fost plătite cu
valori provenind
din masa comună de
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Art. 1285

DESPRE

CONTRACTUL

Contrat

de

mariage,

No.

1166,

33. După

0.

IV,

imobil

361;

No.

altă părere,
va

fi dotal.

Troplong,

Alexandresco,
nota 1).

3051,

de mariage,

3052;

4. Dacă

Dalloz,

No. 3239;

mariage, No. 1167;
de_mariage, IV, No.

în

(Duranton,

de

37, Femeia

parte.

Rp.,

Suppl.,

cazurile

Contrar

Contrat

Guillouard,
1760),

XV,

de

Contrat

prevăzute

mai

sus, partajul sau licitaţia nu a pus
şit indiviziunii, deci nu se pot invoca sfârdispozițiunile art. 883 ce, civ. fr. (786
rom.), imobilul dobândit de femeie e. civ.
nu va
deveni doial, atât în cazul unei
universalităţi de bunuri, cât şi în cazul
unui imobil determinat, decât pentru partea
primitivă a femeii în imobilul indiviz.
(Dalloz,
Râp.
Suppl.,
Contrat
de mariage,
No.
1167: Guillouard, Contrat de
mariage, IV,
No. 1760).
35. Dacă femeia şi-a constituit
dotă
numa! partea indiviză întrun
imobil comun, va deveni dotală numai
partea conStituită dotă din acest imobil,
chiar dacă
ulterior l-a dobândit la licitaţi
e sau prin
partaj. (Duranton,
» No. 561; Roditre
et Pont, III, No. 1665: Troplo
ng, Contraţ
de mariage, IV, No. 5050;
Marcadă, Art,
1542, 1545, No. 1: Aubry
V. $ 534, text şi nota 41, et Rau, ed. 4-a,
&p., Contrat de mariage, p. 543; Dalloz.
No. 3239, 3691:

1167;
No.

IV, No. 1759;

partea

],

p.

1%,

care se căsătoreşte sub re-

(Dalloz,

să-şi constitue dotă nuviitoare în totul sau în

Râp.,

Contrat

de mariage,

No. 5225: Alexandresco,
VIII, partea |,
p. 190 text şi nota 4).
38, In acest caz însă, femeia va trehui să contribue la sarcinile căsătoriei din
bunurile sale prezente, până când va dobândi bunurile viitoare constituite dotă,
a
Râp., Contrat
de mariage. No.
3225),

39. Constituirea

de

dotă

a

bunurilor

viitoare trebueşte-să fie expresă, fără însă
să fie necesar a se întrebuința termeni
săcrameniali.
(Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 5227).

ale

mariage,

VIII,

gimul dotal poate
mai bunurile sale

40. Prin bunuri

în acest caz, în-

Contrat

IV,

imobilul cade în

louard, Contrat de mariage,

femeii purtau asupra unui imobil determinat, care prin licitaţie a fost adiudecat
asupra femeii, punându-se sfârşit stării
de indiviziune, în acest caz, după
o părere, imobilul nu va fi dotal decât pentru
porțiunea ce aparţinea femeii la data
celebrării căsătoriei iar nu şi pentru
sulta
ce a plătit-o. (Rodiere et Pont,
TII, No.
1665; Marcad€, Art. 1558, No. 5; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, V, $ 534, text și nota
49, p.
545; Dalloz, Rep. Suppl, Contrat
de mariage, No. 1167),

tregul

No,

mariage,

36. |n acest caz, dacă

1761),

indivize

mariage,

de

civil

întregime prin partaj sau licitaţie în lotul
altui copărtaş, va deveni dotală partea
din preţul imobilului pentru. partea indiviză a femeii. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 534, text şi nota 37, p. 541, 542: Dalloz,
Rep. Contrat de mariage, No. 3240; Guil-

nală -a femeii. (Rodiere et Pont, III, No.
16653; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 504, text
şi nota 44, p. 544; Alexandresco, VIII,
partea LI, p. 195, nota 1).
1. După altă părere, chiar în acest
caz, imobilul va fi dotal în întregime
(Țuillouard, Contrai de mariage, IV, No.

drepturile

de

Contrat

1759).

zătoare sultei plătite din averea parafer-

însă

Contrat

Gnillouard,

1167; Jouitou, Râgime doial, No. 75: Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1760;
Comp: Alexandresco, VIII, partea I, p.
195, nota 1).
PI
30. Dacă însă imobilul: comun, făcând
parte din universalitate, a intrat în mâinile femeiei, priu partaj sau licitaţie, în
urma unei sulte plătite de femeie din averea sa parafernală, după o părere el
devine dotal numai pentru partea ce rămâne după ce s'a scăzut partea corespun-

32, Dacă

Codul

CĂSĂTORIE

Suppl.,

împărțit, (Duranton, XV, No. 561; Rodicre
et ot
IE No. 1663: Troplong, Contrat
de mariage, IV. No. 3051 urm.; Marcad,
Art. 1558, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a,
YV, $ 534, text şi nota 44, p. 544; Dalloz,
R€p.,
Contrat
de
mariage,
No.
3239;

Suppl.,

DE

-

viitoare se înțeleg

bunurile dobândite de femeie, după
facerea
contractului de căsătorie, în virtutea
unui titlu, a unui drept posterior
acestui
contract. (Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No, 3225).
41. Constituirea ca dotă a bunurilor
viitoare,
cuprinde
toate
bunurile
dobândite de femeie cu titlu, gratuit,
adică prin succesiune, donaţiune
sau legat, cu începere
dela facerea
contraciului de căsătorie şi până la data
desfacezii căsătoriei. (Aubry et Rau,
ed. 4-a,
V, $ 534, p. 5%; Baudry, Le
Surville, Contrat de mariage,Courtois et
III, No,
1568; Guillouard, Contrat de
mariage, IV,
No. 1723;
Alexandreseo,

VIII,

partea

I,
42. După altă părere, bunurile dobândite de femeie în intervalul de timp din-

p- 191, 192, 193).

tre contractul de căsătorie şi
celebrar
căsătoriei, sunt considerate ca bunuri ea
prezente. (Alexandresco,
VIII, partea |, p.
193)

192,

43. De asemenea, constituirea
nuri viitoare: cuprinde şi bunurile de budobân.
dite de femeie prin noroc, cum
sunt acele
rezultate dintr'o comoară
găsită pe proprietatea sa. (Laurent,
XXIII, No. 466;
Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat

e mariage,
I, partea

44.

III, No.

|, p.

192,

De asemenea,

1568;

nota

banii

Alexandresco,
5).

dincâştig la loterie cu unrezultați
bilet jucat
de femeie, (Alexandresco,
VII,

trun
p.

192,

„În

poartă

zente

nurilor

— 414—

nota

partea

2),

cazul când

asupra

constituirea

generalităţii

sau a bunurilor
prezente

şi viitoare,

de dotă

bunurilor

viitoare

se

I,

pre-

sau a buconsideră

Codul

civil

că

făcut

sa

scade

DESPRE

constituirea: după

datoriile

respective

ale

CONTRACTUL

ce

se

vor

constitui-

torului. (Duranton, XV, No. 355: Troplong,
Contrat de mariage, IV. No. 5053; Marcade, Art, 1542, 1545, No. 1; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V. 8 534, text şi nota îi, p. 534;
Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
3242; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III. No. 1571; Guillouard, Conirat de mariage, IV, No, 1729;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 193).
46, Astfel, dacă femeia îşi constitue
dotă bunurile prezente, se vor scade datoriile existente la data contractului de
căsătorie. (Duranton, XV, No. 353; Troplong, Contrat de. mariage, IV, No. 3055;
Marcade, Art. 1542, 1545, No. 1; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 5534, p. 534; Dalloz, Rep,
Contrat de mariage, No. 5242; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1571; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1729).
.
:

DE

47.

Art. 1236

CĂSĂTORIE

De asemenea,

dacă femeea își con-

stitue: dotă bunurile viitoare, se vor scade
datoriile viitoare, (Baudry, Le Courtois

et Șurville,

Contrat

de "mariage,

III, No.

1571).

48. Dacă femeea îşi constitue dotă toate
vor
se
şi. viitoare,
prezente
bunurile
scade toate datoriile. sale prezenteşi vitoare. (Duranton, XV, No, 353; Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No, 3242).

49,

Dacă

femeea

îşi constitue

dotă

o

cotă din bunurile sale, se va scade cota
parte corespunzătoare din datoriile sale.
(Duranton, XV, No. 353).
50. Dacă femeia îşi constitue dotă unul sau mai multe bunuri individuale,
această constituire nu atrage sarcina de
a plăti datoriile. (Marcade, Art. 1542, 1545,
No 1; Alexandresco, VIII, partea |, p.
195).

Art. 1236. — Dota nu poate îi constituită nici adăugită în timpul căsătoriei. (Civ. 1227, 1228 urm., 1283; Pr. civ. 710, 716; Civ.

Fr. 1543).

Tezt. fr. Art.
pendant le mariage.
INDEX

1543. — La

dot ne peut

ALFABETIC

(la-doctrină)

Adăugire

1—4, 9—17, 20.

Administrație 5, 7.
Aluviune 10.
Anulare 1 urm.
Ascendent 21.
,
Bărbat 5, 7, 13, 14, 15.
Bunuri viitoare 19, 20,

Mărire 1-—4, 9—17, 20,
|

Micşorare 18, 20,
Modificare 4 urm.
Nuda proprietate 17.
Nulitate î urm.
Ordine publică 19.!
Parafernă 5, 6, 7, 13, 19,

0, 21,

Constituire 1—4,
Construcţiuni 12—16;
Cotitate disponibilă 21,

Plus-valută 9, 11, 13.
Rezervă succesorală 21,

Donaţiune 3—8, 19420, 21.
Dotă 1 urm,
Executare silită 8, 13, 13.
Folosinţă 5, 7.
Imbogăţire pe nedrept 14.

Testament 6, 7, 9, 19, 20,
Urmărire silită 8,
Uzufruct 5, 7, 17,

Imbunătăţiri 14 —16,

Soţi 2, 3.
Terţi 2—8, 19—21,

Doctrină.
„1, Potrivit dispozițiunilor art, 1545 c.
civ. în. (1236 c. civ. rom.), după celebravea căsătoriei. dota nu poate fi nici constituită, nici mărită. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 3211; Alexandresco,
VIII, partea [, p. 192).
„9, Probhibițiunea prevăzută de art. 1545
c. civ. fr. (1256 c. civ. rom.), de a constitui sau a mări dota în timpul căsătoriei,
după o părere, se adresează numai soţilor, iar nu şi terţilor. (Mourlon, III, No.
348 urm.).

3. După

a

doua

părere

dominantă,

a-

ceastă prohibițiune se adresează nu numai soţilor, ci şi terțelor persoane care fac
liberalităţi soților, în timpul căsătoriei,
(Duranton, XV, No. 558; Roditre et Pont,
III, No, 1678; Troplong, Contrat de ma-

riage,

IV,

No.

5058;

Marcad,

Art:

1545,

tre constitue ni mâme augmentâe

No. 2; Demante et Colmet de Santerre, VI,
No. 215 bis, I; Aubry et Rau, ed, 4-a, V,
$ 534, p. 554; Dalloz, Rp.
Contrat de
mariage, No. 3211; Suppl., Contrat de mariage, No. 1156; Laurent, XXIII, No. 467;
Huc, IX, No. 427; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1574;
Jouitou, Regime dotal, No. 99 urm.; Guillouard, Contrat de mariage, 1V, No. 1731;
Alexandresco, VIII, partea IL, p. 198).
4. Astfel, dacă un terţ, ar face o donațiune în timpul căsătoriei femeiei, punând clauza de dotaliiate, va fi nulă însăşi donaţiunea, dacă se va stabili că cauza
impulsivă şi determinantă a donaţiunii a
fost clauza dotalităţii. (Baudry, le Courtois, et Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1574).
5. După a treia părere, dacă se face o
donațiune soției în timpul căsătoriei, cu
clauza dotalităţii. bunul dăruit va fi-alienabil ca şi bunurile parafernale, însă el
va fi supus
administraţiei
şi folosinţei
bărbatului. (Planiol,.
III, No. 1500).

6. Cu toate că bunurile

dăruite femeii

în timpul căsătoriei nu pot deveni dotale,.
dacă aceasta nu este prevăzută în contractul de căsătorie, totuşi donatorul
sau
testatorul -pot atribui bunurilor dăruite
sau legate unele din calităţile bunurilor
doiale. (Roditre et Pont, III, No. 1678;
Troplong; Contrat de mariage, IV, No.
3058 urm.; Marcadâ, Art, 1543, No. 2; Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 5213;

Suppl., Contrat

de mariage,

No. 1156; A-

lexandresco, VIII, partea Î, p. 19%, nota 2).
7. Astfel, donatorul sau testatorul poate

7
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Art, 1286

DESPRE

CONTRACTUL

atribui bărbatului administraţia şi uzufructul bunurilor dăruite sau legate femeii, în timpul căsătoriei.
(Noditre ei
pont, III, No. 1678; Odier, III, No. 109:
Marcad€, Art. 1545, No. 2: Demante et
“Colmet de Santerre, VI, No. 215 bis, III;
Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $ 534, text şi

nota

14, p. 535;

Dalloz,

Râp.,

Contrat

de

mariage, No. 5212; Baudry, Le Courtois et
Surville, III, No. 1574; Guillouard, Contrat de mariape, IV, No. 1732; Alexandre-

sco, VIII, partea I, p. 198, nota 2).
8. De asemenea, donatorul sau iestatorul poate, declara că bunurile donate

sau legate femeii, nu vor putea fi urmărite de creditorii ei. (Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1732).
9. Prohibiţiunea de mărirea dotei în
timpul căsătorie nu priveşie creşterea valorii dotei din cauze naturale sau fortuite
sau din cauze civile, prevăzute în con-

iractul de căsătorie. (Roditre et Pont,
III, No. 1685; Troplong, Contrat de ma-

riage, IV, No. 5057; Marcadă, Art. 1545,
No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 534, p.
555; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage, No. 1154; Laurent „XXIII, No. 467;

Codul

DE CĂSĂTORIE

tal, No. 17; Planiol, III, No. 1501;
dresco, VIII, partea I, p. 200).

civil

Alexan-

13. Dacă aceste construcțiuni au fost
făcute fie de bărbat, fie de femeie, după

o părere, plus-valuta nu devine doială si
creditorii constructorului pot detaşa dela
fond ceea ce se poate ridica pentru a-l putea urmări şi vinde separat de fond pentru

a-şi

îndestula

creanțele

lor.

(Rodiere

et

Pont, III, No. 1685; Dalloz, Rep, Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1155; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

III, No. 1576).
14. După altă părere, în acest caz, construcţiunile vor fi dotale, însă dota va

fi supusă acţiunii de in rem verso. (Bertault, Questions pratiques et doctrinales,
I, No. 636 urm.; Dalloz, Rp. Suppl., Contrat de mariage, No. 1153).
15. După a treia părere, în acest caz
construcțiunile făcute pe fondul dotal vor

cu

fi dotale

toate

consecințele

i-

de

lor

nalienabilitate şi nu vor putea fi urmărite,

(Troplong,

Contrat

de

mariage,

IV,

No.

Le Courtois et

5057; Marcad€, Axt. 1545, No. 2; Dalloz,
Rep. Suppl,, Contrat de mariage, No, 1155;
Huc, IX, No. 428; Guillouard, Contrat de
marage, IV, No. 1754; Planiol, III, No.
1501; Comp.: Alexandresco, VIII, partea
ÎI, p. 201).

10. Astfel ar fi, creşterile datorite aluviunilor nu pot fi socotite ca măriri de
dotă oprite de lege. (Demolombe, X. No.

orice îmbunătăţiri cum sunţ: secarea bălților, defrişarea pădurilor, etc. (Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de marage, III, No. 1576; Guilouard, Contrat de
mariage, IV, No. 1733),

Huc,

LX, No. 427; Baudry,

I,

199).

Surville, III, No, 1575; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1735. Planiol,
MI, No. 1501; Alexandresco, VIII, partea
p.

1685;

Tro-

plong, Contrat de mariage, IV, No.
Marcade, Ari, 1545, No. 2; Aubry et
ed. 4-a, V, $ 554, p. 555; Dalloz, Râp.,
trat de mariage, No. 3217; Suppl.,

85; Rodiere

3057;
Bau,
ConCon-

trait

de

et Pont,

mariage,

III, No.

No.

1154;

Laurent,

de

mariage,

IV, No.

XXIII, No. 467: Huc, IX, No, 427; Baudry,
Le Courtois et Surville,
III, No. 1575;

Guillouard,
1753;

Planiol,

Contraţ

III, No.

VIII, partea |, p. 199).

1501;

Alexandresco,

11. De asemenea, nu se opune art, 1545
c. civ. în. (1236 c, civ. rom), că să crească
în valoare fondul dotal prin plus-valută
care rezultă din deschiderea unei căi ferate sau a lucrătilor de ameliorare făcute
pe acest fond. (Baudry, Le Courtois et
Surville,
Contrat
de mariage,
III, No,
1575; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 1733).
12. Construcţiunile
şi
îmbunătățirile
făcute pe imobilul dotal, nu sunt considerate ca măriri de dotă oprite de ari.
1545 c. civ. fr. (1236 c. civ. rom.), deoarece

devin părți constituitoare ale acestui imobil
şi nu formează deci bunuri parafernale.
(Rodiâre et Pont, III, No. 1685; Troplong,

Contrat de mariage, LV, No. 5057; Marcad6, Art. 1545, No. 2; Mass€ et Vergă sur

Zachariae, IV, $ 667, nota 5, p. 220; Aubry
et Rau,

ed. 4-a,

No. 428; Baudrv,
III,

No.

riage,

1576;

IV,

No.

V. $ 534, p. 555;

La Courtois

Guillouard,

1754;

LX,

et Sutville,

Contrat

Jouitou,

Huc,

de ma-

Râgime

do-

asemănate

16. Sunt

17. Nu

poate

construcțiunilor,

fi considerată

ca o mă-

rire de dotă oprită de art. 1545 e. civ. fr.
(1236 c. cv. rom.), unirea uzufructului, în
timpul
căsătoriei,
cu nuda
proprietate
constituită dotă femeii. (Rodi&re et Pont,
II, No. 1685; Marcad€, Art. 1543, No. 2;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554, p. 535;

Dalloz,

R€p.

Contrat

de

mariage,

No.

5215;
Suppl,
Contrat
de
mariage, No.
1157; Huc, IX, No, 427; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariaze, III,
No. 1575; Jouitou, Regime dotal, No. 17;
Gnillouard, Conirat de mariage, IV, No.
1755; Alexandresco, VIII, partea [, p, 199),

18. Cu toate că art. 1543 c. civ. fr, (1256

c. civ. rom.), nu o spune, dota nu poate
fi micşorată în timpul căsătoriei. (Aubry
et Rau, ed, 4-a, V, $ 554, p. 556. Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1577; Planiol, III, No. 1502:

Alexandreseo,

VIII, partea I, p. 197).

+ Dacă femeia a prevăzut în contractul său dotal constituirea ca dotă a,

bunurilor

viitoare,

donator sau -testator
ca bunul care face

după

o părere,

terţul

nu va putea impune
obiectul liberalităţii

sale să devie parafernal şi această condi-

țiune fiind ilicită se va considera ca nescrisă. (Taulier, Thâorie raisonnte, V, p.

252; Rodiăre et Pont, III, No. 1679; Odier,

IH, No.
1102; Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No, 5231, 3235; Jouitou, Râgime
dotal, No. 105).
20. După altă părere dominantă, terțul
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Art. 1937

DE CĂSĂTORIE

donator sau testator va putea impune ca -_H vândut eu autorizarea ţribunalului spre
bunurile care fac obiectul liberalităţii să
a recumpăra un alt imobil care să devină
devină parafernale, deoarece art. 1545 c,
tot dotal, aceasta însă numai după înciv. În. (1256 c, civ. rom.), opreşte numai
cetarea din vieaţă a înzestrătătorilor ce
„ca dota să fie mărită în timpul căsătoriei
şi-au rezervat un drept de abitaţiune îniar nu şi micşorată. (Duranton, XV, No.
ir'o parte din imobilul dotat.
490; Troplong, Contrat de mariage, IV,
Unul dintre înzestrători moare, iar cel
No. 3065; Marcad6, Art, 1545, No, 3; Moursupraviețuitor declară că renunță la prilon, III, No. 548 urm.; Demante et Colvilegiul stabilit în favoarea sa prin actul
met de Santerre, VI, No. 245 bis, II; Audotal, rezervându-si însă aceleaşi drepbry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 554, nota 19, p.
turi asupra noului imobil ce se va cum536; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
păra din suma vânzării primului.
2251 urm.; Suppl., Contrat de mariage,
Cererede vinderea imobilului dotal prin
No. 1158; Huc, IX, No. 429: Baudry, Le
bună învoială, pretul rezultat urmând a
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
fi depus la o instituţie bancară până la
INI, No. 1577; Guillouard, Contrat de macumpărarea altui imobil. Respingere.
riage, IV, No. 1738; Planiol, III. No. 1502;
In drept: Convenţiunilor matrimoniale
Alexandresco,
VIII,
partea
Î, p.
197,
nemaiputându-li-se
aduce
schimbări
în
nota 3).
urma celebrării căsătoriei fiind o normă
21. In
donaţiunile
emanate dela
un
de drept stabilită în scopul protegiuirii faascendent ale
femeii, clauza de paramiliei, deci interesând ordinea publică şi
fernaliiate nu va fi valabilă decât în
fiind vorba de un scop general? textul este
limitele cotităţii disponibile. (Rodiere et
de strictă interpretare cu atât mai vârtos
Pont, III, No. 1679; Aubry et Rau, ed. 4-a,
cu cât este şi o derogare dela principiile
V, $ 5534, p. 536; Baudry. Le Courtois et
generale în: materie de convenţiuni, care
Surville, TII, No. 1577; Guillouard, IV, No.
în
principiu admit revocarea sau modifi1757; Planiol, INI, No. 1502).
carea acestora prin consimţimântul părților şi deci nu este permis ca pe cale de
|
Jurisprudenţă
|
interpretare şi deducţiuni să se conchidă
că schimbarea cerută în speţă nu este vi(Continuare dela 1924 până la 1927)
zată de principiul derogator, deoarece nu
1, Femeia neputându-şi mări patrimose aduce nicio modificare privitoare la naniul său dotal prin construcţiuni făcute de
tura juridică a bunurilor femeii şi la gaun altul, constructiuni care nu au putut
ranţiile create în interesul ei, şi că nici
deveni dotale, principiul inalienabilităţii
nu sar produce vreo atingere vieții condotei nu poaie împiedeca pe soţul conjugale sau copiilor.
siructor să urmărească
întreg imobilul
Inzestrătoarea fiind încă în vieaţă, conpentru realizarea privilegiului său, nepudițiunea din actul în speţă nu s'a îndetându-se despărți de construcţiuni. (C,
plinit
şi
modificarea
acestei
clauze
Apel Bucureşti, S. IV, 224 din 3 lunie 1925,
schimbă întreaga convenţiune, aceea ce
Bul. C. Apel 14/1925),
este oprit de lege. (Trib. Tecuci, Proces2. In fapt: Un act dotal prin care păverbal 7727 din 27 lulie 1925, Jur. Gen.

rinții

printre

unuia

altele,

din

un

soţi

au

imobil

constituit

cu

dreptul

dotă,
de

a

1925,

No.

1922),

3. A se vedea:

art, 1229, nota

4.

Art. 19231.
Dacă tatăl şi mama constituesc împreună o dotă,
fără a distinge partea fiecărui, dota se consideră constituită în
porţiuni egale.
Dacă dota este constituită numai de tată pentru partea sa ȘI
a mamei, aceasta, chiar prezinte de ar îi fost la facerea contractului și chiar de l-ar îi subscris), nu va fi deloc îndatorată, ci
dota va rămâne întreagă în sarcina tatălui. (Civ. 1238; Pr. Civ.-709;
L. Timbr. 45, 46; L. impoz. pe succ. (Mon. of. 91/921) Art. 3; Civ.

Fr. 1544).

-

Tezi. Jr. Art. 1544.—Sisles ptre,et'mâre constituent conjointement une dot,

sans distinguer la part de chacun, elle sera censte constitue par portions &gales.

Si la dot est constitude par le pâre: seul pour: droits

paternels et mater-

nels, la mâre, quoique prâsente au contrat,
demeurera en entier ă la charge du păre.

ne

1) In art. francez corespunzător 1544, lipsesc cuvintele:
de legiuitorul român,

„și chiar de-arfi subscris“ care au fost adause
i
:

31235, — Codul civil adnotat, — VIII
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sera

point

engagte,

et la dot

27

Art.

1237

DESPRE

CONTRACTUL

Bibliografie
MATEESCU |. AMBROSIE,
1926, No. 1805.

Notă

sub Trib.

(a
Asistare 8,
Autorizaţie

Interpretare 5.
Inze-trare 1, 4,

13, 14.

Mamă

Convenţiune 6.
Donaţune 4.
Dotă 1 urm.
Folosinţă 14,

Solidaritate 10,
| Tată 2, 4, 6,7, 11.

Insolvabilitate 9.
Intenţiuae

2, 4, 6—8, 12—14.

Mandat 12.
Obligaţie morală 1.
Părinţi 4 urm.
Presupunere 2,
Regim de căsătorie 3,
Regulă de interpretare

7.

1. Părinţii nu au decât o obligaţiune
naturală, după unii o obligaţiune morală, de a-şi înzestra şi căpătui copiii
(Michaux, Contrat de mariage, No. 480;
Laurent, III, No. 45; Huc. II, No. 1%:
Baudry, Le Courtois et Surville, [, No.
216; Alexandresco, VIII: partea LI. p. 160,
185,

184,

185,

225).

9. Potrivit dispoziţiunilor art. 1544 $ 1
c. civ, în. (1257 $ 1 c. civ. rom.), dacă ambii părinţi au constituit împreună o dotă
unui copil al lor, fără a se fi determinat.
partea cu care contribue fiecare dinire ei,
vor fi obligaţi a o plăti fiecare pe jumătate, deoarece se presupune că dota a fost
constituită, în acest caz, în porţiuni egale.
(Alexandresco, VIII, partea I, p. 224).
3. Dispoziţiunile art. 1544, 1545 şi 1546

e, civ. fr. (1237, 1239 şi 1258 ce. civ. rom),

îşi găsesc, în principiu. aplicaţiunea, indiferent de regimul sub care sa căsăto-

rit copilul dotat.

(Duranton,

XY, No. 368;

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 500, nota 7,p,
223; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage, No. 1172; Huc, LX, No. 450; Guillouard, Contrat de mariage, Î, No. 142;
Alexandresco,
VIII,
partea
I, p. 227,

nota 4).
4. De

asemenea,

articole îşi
mai în cazul
o dotă fiicei
o donaţiune

căsătorie,

dispozițiunile

acestor

găsese aplicațiunâa, nu nucând tatăl şi mama constituese
lor, ci şi în cazul când ei fac
fiului lor prin contractul de

(Duranton, XV. No, 571; Dalloz,

Rep., Conirat de mariape, No. 3267).
5, Art. 1544 c. civ. îr. (1257 ce. civ. rom),
stabileşte o regulă de interpretare a voinței constituitorilor dotei. (Dalloz, Rep..
Contrai de mariage, No. 3262).
|
6. Legea nu opreşte pe părinţi ca să
determine, prin comuna
lor înţelegere,
partea contributivă a fiecăruia la plata

doiei

ce

au

constituit-o

împreună.

1926,

Jurispr. Gen.

1115),
5.

Doctrină,

178,

din 20 Mai

8. Dispozitiunile art. 1544 $ 1 c. civ.
În. (1257 $ 1 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea numai în cazul când mama şi-a
luat un angajament în contractul de căsătorie, iar nu şi în cazul când a asistat
numai la facerea acestui coniract. (Odier,
Trait€ du contrat de mariage, III, No.

doctrină)

Băiat 4.
Căpătuire 1.
Cod civil francez 15,

civil

(continuare).

Ilfov $.[l c. c., 481
”

INDEX ALFABETIC

Codul

DE CĂSĂTORIE

(Iro-

plong, Contrat de mariage, IV, No. 3076;
Alexandresco, VIII, partea 1, p. 224).
7. Intenţiunea părinţilor de a constitui
împreună o dotă, nu trebueşte declarată
prin termeni expreşi,
ci poate rezulta
din
clauzele
contractului
de
căsătorie,
(Laurent, XXI, No. 166; Guillouard, Contrat de mariage, |, No. 145; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 224).

9. Dispoziţiunile art. 1544 $ 1 c. civ. fr,

(1237 $ 1 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea, chiar dacă în momentul constitui-

rii dotei unul dintre părinţi ar fi insolvabil. (Odier, Traii€ du contrat de mariage,
II, No. 1116; Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 3264).
10. Unul
dintre părinţi nu răspunde
pentru
partea
contributivă
a celuilal,
decât dacă sa stipulat în mod expres o
clauză de solidaritate. (Troplong, Contrat
de mariage, IV, No. 5077; Marcad, Am,
1544, No.2; Planiol, III, No. 858: Alexandresco,_ VIII, partea I, p. 225),

1]. Potrivit

$ 2 ce. civ. în.

dispoziţiunilor

art,

(12357 $ 2 c. civ. rom.),

dota este constituită numai de tată
partea sa şi a mamei,
zentă dacă ar fi tost
tului, nu va fi deloc
va rămâne întreagă în
ranton, XV, No. 367;

de

Santerre,

VI, No.

1544

dacă

pentru

aceasta chiar prela facerea contracîndatorată, ci dota
sarcina tatălui. (DuDemante et Colmet

216 bis, IL; Aubry

et

Rau, ed. 4-a, V, $ 500, p. 224; Roditre et
Pont, I, No. 106; Troplong, Contrat de mariage, Î, No. 106; Marcad6, Art. 1544, No.
1; Dalloz, „Rep., Contrat de mariage, No.
5258; Planiol, III, No. 861; Guillouard, I,
No. 150: Alexandresco, VIII, partea I, p.
226,

227).

12. Tatăl nu este obligat de constituirea

de dotă ce o face mama singură, afară
de cazul când are o procură expresă dela
el. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.

5259).

13, Dacă

mama

constitue

torizaţia soţului său, acesta

dota

personal.

(Odier,

III, No.

1125:

Rau,

4-a,

$

p.

R€p.,

ed.

Contrat

V,

500,

de mariage,

cu

au-

nu este obligat

No.

Aubry

224;

et

Dalloz,

3260; Mar-

cade, Ari. 1544, No. 1; Alexandresco, VIII,
partea LI, p. 227).
14. In acest caz însă, bărbatul nu va
avea folosința bunurilor constituite dotă

de femeia sa. (Marcadâ,

Art.

1544,

No. î;

Alexandresco, VIII, partea I, p. 227).
15. ln ari. 1257 $ 2 ce. civ. rom. cuvintele: „şi chiar dacă. l-ar fi subseris“, nu
există în art. 1544 $ 2 c. civ. fr. corespun-

zător, ci suni: adăugate de legiuitorul român, după Mareadă. (Alexandresco, VIII,
partea

I, p. 226, noia

5).

.
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dela

se vedea:

1924 până

art. 752,

nota

la 1927)

1.

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Art.

1238-1239

Art. 1288. — Deşi fiica dotată de tatăl sau!) şi de mama sa
ar avea averea sa proprie de care se bucură, dota se va lua din
averea constituitorilor, dacă nu este stipulaţiune contrarie. (Civ.
338, 421; L. Timbr. 45, 46; L. impoz. pe succesiuni (Mon. of.

91/1921) Art. 3; Civ. Fr. 1546).

Tezt. fr. Art. 1546. — Quoique la fille dotâe par ses păre et mâre ait des
biens des con-

biens ă elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les
stituants, s'il n'y a stipulation contraire.
Doctrină.
1. Dispoziţiunile

este dotată numai de unul dintre ei. (Dalloz, Rep, Contrai de mariage, No. 3267).

art. 1544,

1545

şi 1546

c, civ. fr. (1257, 1239 şi 12538 ce, civ. rom.),
îşi găsesc, în principiu, apiicaţiunea, indiferent de regimul sub care s'a căsătorit

4, Dispoziţiunile

art.

(1258 c. civ. rom.),
mult aplicaţiunea,
folosinţa bunurilor

1546

ce.

civ.

fr.

îşi găsesc cu atât mai
când
părinții nu au
fiicei
lor. (Duranton,

copilul dotat. (Duranton, XV, No. 368; Rodicre et Pont, I, No. 97; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 500, nota 7, p. 223: Dalloz,

XV, No. 572; Dalloz, R6p., Contrat de ma-

Rep., Suppl.,

această constituire este validată prin pre-

Contrat de mariage, No.

1172;

Laurent, XXI, No. 160; Huc, IX No. 430;
Guillouard, Contrat de mariage, I, No.
142; Planiol, III, No. 856; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 297).
2. De asemenea, dispoziţiunile
acestor
articole, îşi găsesc aplicaţiunea, nu numai
în cazul când tatăl şi mama constituesc
o dotă fiicei lor, ci şi în cazul când se face
o donaţiune fiului lor prin contractul de
căsătorie. (Duranton, XY, No. 571; Dalloz,

Rep., Contrat

de mariage,

3. Dispoziţiunile
(1258 e. civ. rom.),

No. 5267).

art. 1546
îşi găsesc

ce. civ.
fr.
aplicaţiunea

nu numai în cazul când fiica este dotată
de ambii săi părinţi, ci şi în cazul când

riage, No. 3269).
5. Dacă dota este constituită
unei fiice majore, din bunurile

de tatăl
acesteia,

zenţa fiicei la facerea contractului de căsătorie. (Dalloz, Râp., Conitrat de mariage,
No.

3271).

6. Dispoziţiunile art. 1546 ce. civ. fr.
(12358 ce. civ. rom.), constituese o regulă
de interpretare şi potrivit lor se pot face
stipulaţiuni contrare. (Planiol, III, No. 856).
7. Dispoziţiunile art. 1546 ce. civ.
În.
(1258 e. civ. rom). îşi găsesc aplicaţiunea
numai atunci când dota consistă în o sumă
de bani sau în alte lucruri fungibile, iar
nu şi când ea consistă dintr'un imobil care
aparține viitoarei soţii şi asupra căruia
constituitorul
are
uzufructul.
(Alexan„dresco, VIII, partea I, p. 228),

Art. 1239, — Când cel rămas în viață dintre soţi constitue o
dotă din bunuri paterne și materne, fără a specifica porţiunea îiecăruia, dota se va lua mai întâi din partea ce are viitorul soţ în
averea defunctului și, la neajungere, din averea soţului constituitor.
(Civ. 1238; L. Timbr. 45, 46; L. impoz.pe succesiuni (Mon. of.
91/1921) Art. 3; Civ. Fr. 1545).
Text. fr. Art. 1545. — Si le survivant des pâre ou mâre constitue une dot
pour biens paternels et maternels, sans spâeifier les portious, la dot se prendra

d'abord snr les droits du futur 6poux dans les biens

le surplus

sur les biens du constituant.

Doctrină, :
,
A
1. Dispoziţiunile ari. 1544,

1545

şi 1546

c. civ. fr. (1257, 1259 şi 1238 c. civ. rom.),
îşi găsesc aplicaţia, în principiu, indiferent

de regimul

dotat.

sub

care

(Duranton,

sa

XV,

căsătorit

No.

568;

copilul

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, V, $ 500, nota 7, p. 293; Dalloz, R&p.. Suppl.,

1172; Huc,

1

1) Credem

Contrat

No.

de mariage,

4530; Guillouard,

că din. eroare

se zice aici

»

No.

Con-

du

conjoiut

prâdecâd6,

et

trat de mariage, I, No. 142; Alexandresco,.
VIII, partea Î, p. 227, nota 4). .
2. De asemenea, dispoziţiunile acestor
articole îşi găsesc aplicaţiunea, nu numai
- în cazul când tatăl şi mama constituese

o doță fiicei lor, ci şi în cazul când ei face

o donaţiune

fiului

lor

prin

contractul

de

de căsătorie. (Duranton, XV, No. 371; Dalloz,

„sau“, în loc de

Rep.,

Contrat

3, Dispoziţiunile
>

„său“,

— 419—

Textul

de

ari.

mariage,

1345

francez zice: „par ses

c.

No.

5267).

civ.

fr.

pre et mâret,

Art,

1240

DESPRE

CONTRACTUL

(1259 e. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea
în “cazul când, după încetarea din vieaţă
a unuia dintre părinţi, celălalt părinte
de-

de mariage,

4. Dispoziţiunile

art.

1545

c.

dacă

suma

.

civ.

Dalloz,

Rp.,

constituită.

pentru

(Odier,

III,

a complecta

No.

11%;

(Duranton,

XV,

No. 368).

torii
părinţii copilului dotat. (Duranton,
XV, No. 568; Aubry et Rau, ed. 4-a,
$_500, nota 7, p. 223; Dalloz, R€p., Suppl.V,,
Contrat de mariage, No. 1172; Guillouard,

bry et Rau, ed. 4-a, V, $ 500, p. 225; Odier,
II, No. 1155; Troplong, Conirat de ma3086;

III, No.

8. Dispoziţiunile art. 1545 e. div.
îx.
(1259 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiun
ea
indiferent de regimul sub
care s'au căsă-

părintele supraviețuitor fixeaz

IV, No.

averea nu ajunge

şi determinat.

ă
părţile din averea soţului predecedai
şi a sa,
dispoziţiunile art. 1545 c. civ, fr, (1239
ce.
civ. rom.), nu-şi vor găşi aplicațiunea. (Auriage,

No. 3278; Planiol,

civil

Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
3279;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 229),
“7. Dispoziţiunile art. 1545 e.
civ.
fr.
(1239 ce. civ. rom.), privesc în mod exclu
siv
numai dota constituită în bani, iar
nu şi
constituirea ca dotă a unui corp
cert,

(1259 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiuneafe.
indiferent dacă pariea copilului dotat ,
“Succesiunea părintelui predecedai irece în
de
jumătate din dota constituită sau
este
egală sau inferioară acestei jumătăţi.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 500, p. 225).

5. Dacă

Codul

Alexandresco, VIII, partea 1, p. 229). 862;
6. În cazul când
tatăl su raviețuitor
constitue dota pentru o sumă
de bani
mai din averea mamei decedate, el va nu-fi
obligat să completeze dota din banii
săi,

clară că dotează
pe copil atât. din
le
sale cât şi din bunurile părintelui bunuri
predece.dat,

caz în care dota se va lua mai întâi
din partea ce are copilul dotat în
averea
părintelui defunct şi la neajungere,
din
averea părintelui constituitor al dotei.
(Dal.
loz, Râp., Conirat de mariage, No.
3272).

DE CĂSĂTORIE

Contrat

Contrat

de mariage,

I, No.

142).

Art. 1240. — Cei ce constituesc o dotă
sunt datori să

răspundă
evicțiunea ') şi de viţiile obiectelor const
ituite, după regulele stabilite

de

la titlul pentru

Civ.

Fr.

1440,

vânzare.

(Civ.

828,

1547).

1336

urm.,

1352

urm.;

Text. fr. Art. 1440
La, garantie de la dot est due par
toute personne
qui la constituâe; et ses interâts courent du
jour du mariage, encore quiil y ait
terme pour le payement, sil n'y a stipu
lation contraire;
Tezi. fr. Art. 1547. —— Ceux qui constituent
une dot, sont tenus ă la garantie des objets constitues,
INDEX

ALFABETIC

„2. Cuvintele: „după regulele
stabilite la
titlul
pentru
vânzare“,
din
art.
1940
C. CIV. rom., nu figurează
în art. 1547 c.
Civ. îr. corespunzător, ci sunt
legiuitorul român. (Alexandresc adăugate de
o, VII partea I, p. 244, nota 1).

(la doctrină)
Acţiune

în

ă

Bărbat

garanţie

14,

14,

Bună credinţă 12,

Cesiune

Hotărire

7,

Creanţă 13,
Descărcare de garanţie
17,

-__18,

Desiacerea

Distincţiuni

căsătoriei

Donaţiune 3,
Dotă 1 urm,
Drept

francez

Fapt personal 18,
Femeie 5, 6, 15,
Garanţie 1 urm,

7—11,

15,

Lucru

19,

corporal 9, 10,

Moștenitori 16,
Prejudiciu 8,
Erescripție 19,
Rea credință 11,
Kudenie

3. Garanţia este datorită nu
numai
pentru doia constituită, ci şi pent
ru orice
donaţiune

4,

Sarcine oculte 41, 12,
Terţi 3, 4
Universalitate de bunuri6.

1, 2,

Evicţiune 8, 9, 13,
Evicţiune totală 9, 10.

Vânzare 2, 7,9, ::
| Vicii ascunse 1, 11, 12,

Doctrină,

1. In ari. 1240 e. civ. rom., se
garanţia dotei pentru viciile obiectelorrevede
constituite, ceea ce lipseşte
în

art. 1547
civ.
fr. corespunzător; totuși şi în dreptul e. francez
această garanţie
dresco, VIII, partea

este

admisă.

(Alexan-

Î, p. 244, nota
247,
nota 5; Comp.: Rodiăre et Pont, I, No.1, 121;
"Marc

238).

adă,

Art.

1440,

1) „Evicfiunea,

No.
,

adică:

2;

Huc,

|

IX,

No.

făcută în contractul de căsăfie de bărbat femeii, fie de
un terț
bărbatului.
torie,

(Rodiăre et Pont,
Dalloz, Rep., Contrat de mariage,I, No. 115;
Suppl., Contrat de mariage, No. No..123%8;
louard, Contrat de mariage, I, 451; GuilNo. 164;

Baudry, Le Courtois et Surville,
I, No. 250).
4.
Garanţia este datorită
orice constituitor, chiar dacă nu ar fide rudă
cu soțul dotal. (Dalloz, R€p.. Cont
rat de mariage

,

No.

1236,

5290;

Suppl.,

mariage, No. 448; Huc,
lexandresco, VIII, partea

„5. Când

nurile

sale

bărbatului

124; Aubry

— 420—

de

A-

femeia şi-a constituit dotă buproprii,

său.

ea

(Roditre

datoreşte

et Pont,

garanţie

I,

No.

et Rau, ed. 4-a, V, $ 500, nota 27,

„p. 228; Odier, III, No.

„deposedarear,

Contrat

LX, No. 238;
I, p. 246).

1146; Dalloz, Rep.

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Art, 1240

DE CĂSĂTORIE

Contrat de mariage, No. 1236; Suppl., Con-

tată

şi în toate cazurile

de

trai de mariage, No.
No. 185; Baudry, Le
Contrat de mariage, I,
Contrat de mariage,

mariage, No. 449; Planiol, III, No. 869;
lexandresco, VIII, partea 1, p. 247).

A-

448; Laurent, XXI,
Courtois et Surville,
No. 230; Guillouard,
I, No. 162; Alexan-

de soţul

bărbat.

doiat

(Dalloz

R€p.,

Suppl.,

Contrat

de

dreşco, VIII, partea I, p. 246).

15. După desfacerea căsătoriei, femeia
are dreptul să exercite acţiunea în garanţie.

6, Dacă însă, femeia şi-ar fi constituit
dotă o universalitate de bunuri sau o parie

(Roditre

din ea, nu va fi obligată la garanţie.

(Ro-

ditre et Pont, Î, No. 124; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 500, nota 27, p. 228; Laurent,
XXI, No. 185; Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 162; Planiol, III, No. 868; A-

lexandresco, VIII, partea [, p. 246);

- 7, Dispoziţiunile privitoare la garanţia
în materie de vânzare sau de cesiune, își
găsesc aplicaţiunea şi în materie de garaniarea dotei, cu anumite distincţiuni. (Dal-

loz, Râp., Contrat de mariage,

No. 1241).

8. In general, garantarea dotei se va regula după prejudiciul cauzat prin evicțiune. (Rodi&re et Pont, Î, No. 115 urm;;

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 500, p. 229;
Dalloz, R€p.. Contrat de mariage, No. 1242;
Suppl., Contrat de mariage, No. 452; Lau-

rent, XXI, No. 188; Huc, IX, No.258; Baudry, Le Courtois et Surville, | No. 228;
Guillouard, 1, No. 165).

9, Astfel,

contrar

dispoziţiunilor
ce.

1031

ce. civ.

îr.

tun

lucru

corporal,

materia

vânzării,

(1542

când

în

civ.

dota
caz

art.

rom),

consistă
de

dela

în-

evicţiune

totală, constituitorul dotei va trebui să dea
donatarului
dacă lucrul

valoarea din ziua evicţiunii,
a scăzut din valoare. (Dalloz,

Râp., Contrat de mariage, No. 1242; Planiol, III, No. 870; Laurent, XXI, No. 188;

Guillouard,

Contrat

Alexandresco,

VIII,

de mariage, Î, No. 165;

partea

I,

p.

244,

nota î).
|
:
10. Aceeaşi soluțiune va avea loc, dacă
lucrul a crescut în valoare. (Dalloz, Râp.,

Contrat

de mariage,

No.

cunse,

constituitorul

dotei va fi dator

la

garanţie, dacă a fost de rea credinţă, dacă
cunoşiea cauzele scăderii în valoare a lu-

crului dăruit. (Dalloz, Rep., Contrat de
mariage, |, No. 165; Baudry, Le Courtois
et Surville, 1, No. 229; Guillouard,

Contrat

de mariage, Î, No. 165).
12. Dacă însă, constituitorul dotei era de

bună credinţă, el va trebui numai să complecteze valoarea pe care părţile au dat-o
lucrului constituit dotă, neputând fi obli-

gat constituitorul să reia lucrul dăruit.
(Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.

1944).

_

13. Dacă s'a constituit ca dotă o creanţă,

Pont,

I,

No.

112;

Aubry

et

Laurent, XXI,

No.

187;

Huc,

LX,

No.

23;

_Guillouard, Contrat de mariage, I, No.
164).
16. Acţiunea în garanţie trece la moştenitorii soțului

dotat.

(Iroplong,

Contrat

de mariage, II, No. 1251; Rodiere et Pont,
I, No.
112; - Aubry
et Rau, ed. 4-a,
V,

$

500,

text

şi

nota

30,

pag.

228;

Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 1239;
Suppl.. Contrat de mariage, No. 450; Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 164;
Alexandresco, VIII, pariea Î, p. 248).
17. Constituitorul dotei poate stipula în
contractul de căsătorie că nu va fi supus
la garanţie. (Dailoz, Rep., Contrat de mariage, No. 1250; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 246).

19. În acest caz însă, va fi garant pen-

tru evicțiunea

rezultată

dintr'un

fapt per-

sonal al său. (Rodiăre et Pont, 1, No. 114;
Dalloz, khâp., Contrat de mariage, "No.

1250; Dispositions entre vifs, No. 1707; Alexandresco, VIII, pariea ÎI, p. 246).
19. Acţiunea în garanţie se
prescrie,

conform

dreptului

comun,

prin trecere

de

50 ani şi începe a curge dela data când
hotărîrea care a admis evicţiunea a rămas definitivă. (Alexandresco, VIII, partea Î, p. 249).

Jurisprudenţă

1242).

1]. Dacă lucrul constituit
dotă
avea
sarcine oculte nedeterminate sau vicii as-

et

Rau, ed. 4-a, V, $ 500, nota 28 urm. p.
228; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,.
No.
1237; Suppl., Contrat de mariage, No. 449;

(Continuare

dela

1924 până

la 1927)

1. Potrivit art. 1240 codul civil şi prin
derogare dela art. 828 codul civil 'exisiă
răspundere de evicţiune în materie de dotă.

Responsabilitatea aceasta nu este bazată
e fapiul că dota are un caracter oneros
aţă de bărbat, ci fundamentul trebue cău-

tat în intenția

comună

a părților,

ca

con-

stituantul să se oblige la garanţie, întrucât
dota intră ca o previziune în bugetul viitor
al soţilor, sau că a fost în intenţiunea
constituantului a asigura efectele liberalităţii sale.
:
Deși potrivit ari. 1271 codul civ. în caz
de disolvare a căsătoriei prin moarie, ia
naştere restituţia dotei, care se face moşte-

în caz de evicţiune, își vor găsi aplicaţiune

nitorilor femeii dotale, nimic nu împiedecă pe moştenitorii femeii, fie chiar co-

(1396—1598

laterali, a introduce acţiune în garanţie sau
să invoace excepția dilatorie, întrucât ac-

dispoziţiunile

ec.

art.

1695-1695

civ.

rom).

c.

(Dalloz,

civ.

fr.

Rp.

Contrat de mariage, No.
1245; Suppl,
Contrat de mariage, No. 452; Comp.: Rodiâre et Pont, IL,
No. 115 urmm.; Aubry et
Rau,

ed. 4-a,

YV, $ 501,

p. 229;

Guillouard,

Conirat de mariage, Î, No. 165).
14. Acţiunea în garanţie -va fi exerci-

țiunea

nu este persoanală

soţului dotal.

- Imtrucât chemarea în garanţie se poate
face pe cale principală; ea şi pe cale de
excepțiune dilatorie, .pârîtul — în numele

minorilor

— 421—

moştenitori

ai femeii

dotale

—

Art, 1241-1242

DESPRE

este îndreptăţit a chema
în instanţa de evicţiune

CONTRACTUL

în garanţie, chiar
pe dotant, pentru

a evita excepţiunea „mali: procesus“ din
art. 1551 codul civ., răspunderea: de. evic-

Codul civil

DE CĂSĂTORIE

țiune în
pe aceea

materie. de dotă fiind modelată
din materia vânzării. (Jud. Qcol

rural Bârca

- tie 1925,

(Dolj)

Jur.

încheierea

Gen.

1925,

din 26 Mar-

No.

2045).

Art. 1241. — Dota, care consistă în capital, produce de
drept
dobândă, din ziua căsătoriei,în contra celor ce au promis-o,
chiar
de ar fi un termen pentru plată, d acă nu este stipulaţiune
contrarie.
(Civ. 1088, 1268, 1269, 1278. ur m., 1589; Civ. Fr.
1440 1548).
Teat. fr. Art. 1548. — Les intârâts de la dot courent
de plein droit, du
jour du mariage, contre ceux qui Vont promise, encore
quil
y
ait terme pour
le paiement, siil n'y a stipulation eontraire.
Doctrină,

]. Potrivit

1548

c.

civ.

dobânzi,

dispoziţiunilor

fr.

(1241

c.

produce de drept dobândă,

civ.

art.

1440

rom.),

şi

dota

din ziua căsă-

toriei, în contra celor ce au promis-o, chiar
de ar fi un termen pentru plată, dacă nu
este stipulaţiune contrară. (Dalloz, Rp.
Contrat de
imariage,
No. 1255;
Suppl.,
Conirat
de mariage, No.
454;
Laurent,

XXI, No. 182; Baudry, Le Courtois et Sur.
ville, Contrat de mariage, I, No. 222; Guillouard, Contrat de mariage, I, No.. 171;
Planiol, III, No. 865; Alexandresco, VIII.
partea I, p. 250, 251).
2. Pentru ca să nu se datoreze

dobânzi,

în

(Dalloz,

va trebui să existe o stipulaţiune formală
însuşi

contractul

de

căsătorie.

Rep., Conirat de mariage, No. 1257;
lexandresco, VIII, partea |], p. 250, 251). AIn cazul când, după celebrarea căsă-

toriei, constituitorul dotei a dat hrană şi
întreţinere soţilor, la care nu era obligat
prin contractul de căsătorie, nu
se vor
putea cere dobânzile datei, decât după ce
se vor scădea cheltuelile de întreţinere şi
de alimente. (Roditre eţi Pont, I,
No. 129;

Dalloz, Râp.. Contraţ de .mariage, No. 1264;

Baudry, Le Courtois-et Susville, Contrat de
mariage, I, No. 224; Alexandresco, VIII,
partea |, p. 255).
4. Dispoziţiunile art. 1548 e. civ. fr.
(1241 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
numai la dota în bani, căci dacă ea se compune din lucruri care nu- produc dobânzi,

nici fructe, cum ar fi: haine, bijuterii, sau o
creanţă

contra

unui

Secţiunea

terţ. care. nu

II. — Despre

Art. 1242. — Numai

tale în timpul

căsătoriei.

produce

conform

constiiuitorul

dreptului

sa:în întârziere

va

datori

comun,

şi dovedirea

zultate prin nepredarea
(Rodiăre et Pont, 1, No.

daune

după

punerea

daunelor

re-

la timp a dotei
128; Troplong, II,

No. 1156; Odier, III, No. 1154; Marcad€,
Art. 1440, No. 5; Aubry et Rau. ed.
V,.-$._ 500; p. 227; Baudry, Le Courtois 4-a,
Surville, 1, No. 29; Guillouard, I, No.ei
167, 168; Planiol, III, No. 865; Alexan.
dresco, VIII; partea 1, p. 251; Comp.. Contra: Laurent; XXI, No. 181).
5. Dacă, este vorba de un

ducător

de venituri,

imobil

se vor

aplica

pro-

dispo-

ziţiile art. 1548 c, civ. fr. (1241 c. civ. rom).
(Marcads, Art. 1440, No. 3; Alexandresco,

VILI,
partea [, p. 252).
6. Dobânzile dotei se prescriu, potrivit
dispozițiunilor art. 2277 c. civ. fr. (1907

e. Civ. tom.),
prin trecere de cinci ani.
(Troplong, II, No. 1257; Mourlon, III, No.
1981; Mass6 et Verge sur Zachariae, V,

5

859,

pag.

552:

Aubry

No. 452;

Huc,

et

Rau,

XIV,

No.

V,

$ 500, p.. 227, 228; Dalloz, Rp. Contrat
de mariage,
No. 1270; Laurent, XXI, No.

185;

XXXII,

Jouitou,

No. '24; Baudry

495:

et Tissier, Pre.

scription, No. 784; Guillouard, [, No. 172
! IV, No. 2068; Planiol, III, No. 866; Alexa
n-

dresco, VIII, partea],p. 255).
7.

În

cazul

când

constituirea

de

dotă

sa făcut de însăși femeia, prescripţia de
cinci ani va curge dela data desfacerii
căsătoriei,

R6p.,

lexandresco,

condițiunea averii dotale

bărbatul are

(Odier,

Contrat

de

II[,: No.

mariage,

VIII, partea

1157;

No.

I, p. 253).

Dalloz,

1270;

A-

în timpul căsătoriei.

administraţiunea

averii

do-

EI singur are drept de a urmări pe debitorii şi pe deţină
torii

averii dotale, de a:lua fructele şi dobânzile şi
de a
lurile.
aaa
Cu toate acestea, se poate stipulă în
că femeia va primiea însăși, pe fiecare ancontractul
şi sub
— 499—

primi capita-

de căsătorie
chitanțele ei

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Art,

1242

singure, o parte din veniturile sale pentru întreţinerea şi trebuinţele

sale personale (Civ. 1243 urm., 1248, 1253, 1265, 1268, 1269,
1285, 1419, 1753, 1754 urm.; C. com.15—17; Legep. regularea şi

consolidarea dreptului de a exploata
57; Civ. Fr. 1549).

petrolul şi

ozocherita,

Tezt. fr. Art. 1549. — Le mari seul a Vadministration

Art.

des biens dotaux

pendant le mariage.
Il a seul le droit d'en poursuivre les debiteurs et d&tenteurs, d'ea pereevoir les fruits et les intârâts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut &tre convenu, par le contrat de mariage, que la femme

touehera

annuellement,

sur ses seules

quittances,

son entretien et ses besoins personnels.
Bibliografie

une partie

de ses

revenus

pour

(continuare).

„ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas, |, 315 din 8 Aprilie 1921, Curier Jud. 55/1925;
Notă
sub Cas. 1, 515 din 3 Avrilie 1921, Pand. Rom. 1935, |, 270;
.
:
Diacoxescu Ar., Noră sub Trib. Fălticeni, 145 din 2 Iulie 1925, Jur. Gea. 1925, No. 2106;
Sroenescu [). Dam., Notă sub C. Apel C onstanţa, 546 din 10 iunie 1924, Paud.
Rom. 1925,

ÎI, 150.

INDEX

ALFABETIC

Tutelă 28.
Urmărire silită 46,48, 81—
84, 94,
Uzufruct 66, 67,
Vânat 74.

(la doctrină)
„Acceptare 8,
Acţiune dotală

2, 29—32,

37, 39—42, 45, 46, 57,

Acţiune

imobiliară

36, 38,

Acţiune mobiliară

32.

Acţiune petitoare 36, 38,
Acţiune posesurie 32,
Administraţie 2, 5, 6, 9,

10, 87, 88, 97, 99, 100.

Aluviune 78,
Anulare 11, 97, 100,

Autoritate de lucru judecat 42,

Autorizație

30, 34, 37,

Bărvat 1, 3—29, 3i urm.
Bunuri vutoare 8, 77.
Capacitate 27.
Capital 13, 27, 57, 62, 65,
87, 98,
Carie e 68, 69.

Celebrarea căsătoriei 60—

Cesiure 70, 80, 84,

Chelueli de intraţinere 95,
, 9.
Chitanţe 13, 20, 21,
Citaţie 46.
Comandament

46.

Comoară 77.
Compeasaţie 14—18,

Concor iat 26,
Conservare 45, 46, 47.

Cunumţimân

Curator 27, 57,
Daă

certă

20, 21.

căsătoriei

60,

Dobânzi 17, 89,
.Dotă 1 urm.

Execu-are

silită

46,

48,

-Expropriere pentru cauza
de utalitate publică 51,
Femeie 2, 11, 12, 24, 30,

34, 37, 39 52, 54, 58, 77,
87—98, 100.

“Folosinşă 2, 42, 44, 60,

66, 67, 7;—81, 87, 99.

“Fraudă

Fructe

20, 21, 2:, 4.

59, 61—65,

15, 82—84,

Hotărire 42, 43, 44,
Imobile 3, 25, 49, 56.

Impozite 95.
Iasolvabilitate 19,
Instrăinare 3, 4, 25, 49, 50,
50 bis, 85,
Insule 78,
Intervenţie
39, 40, 41,
Intrebuințare 18, 24, 98.
Ipotecă 13, 33, 47, 80,
Licitaţie 33, 34,
Locaţiune 10—12, 87, 89, 99.
Lucruri destinate a fi vândute 4.
Lucruri fungihile 3,
Lucruri mobile 25,
Man tat 3).

Mine 68, 69,

Minor 57.
Neglijenţă 45.
Notificare 89, 99,
Novaţiune 22, 24.
Nulitare 11, 97, 100,
Pădure 70 —76.
Pârit 3%,
Par aj 52 -55,
Paşterea vitelor 74,
Plata dotei 29, 3).
Preiu ticiu 12, 22,

62,

68, 69,

trat de mariage, IV, No. 3098 urm.: Dalloz,
Rep., Conirat de mariage, No. 3295).:

în

2. După
timpul

aliă părere, sub regimul dotal,
căsătoriei, femeia rămâne, în

principiu, proprietara dotei, iar bărbatul
are asupra dotei numai un drept particular sui generis, de administraţie şi de
folosință care nu este un drept de proprieiate, având puterea de a exercita contra debitorilor şi detentorilor bunurilor doMarcadă,

1715;

No.

Art.

1549,

No.

1,

3;

Demante et Colmet de Santerre, VI, No.
221 bis, II; Mourlon, III, No. 365; Odier,

Preţuire 3,
Proprictae
1—4, 17, 42,
44, 59,
Radiere 13,
Recunoaşiere 7.
Reintrebuinţare 49.
Remitere de Iaturie 23, 24,
Renunţare 8.
-

Itespon-adilate 19,22, 35,

Restrângere 8.
Rezerva fe nei 87 -93,
hezoluț un : 49, 50.
S. chesiru 46.
Separaţie
de
patrimonii
3

Doctrină.
]. În timpul căsătoriei, sub
regimul
dotal, după o părere, bărbatul este singurul proprietar al dotei. (Troplong, Con-

tale, toate acţiunile. (Roditre et Pont, III,

Prescripţie 35, 46.

14.

Cuntestaţie 43, H.
Con uniacie 5%,
Cumpărare 25,

Desfacerea

Gestiune 6.
Grăniţuire 56,

Vânzare 3, 4, 25, 49, 50
50 bis, 8%.
Vânzare cu pact de răs-.
cumpărare 59,
Venituri 59, 82 — 84, 87—97.

III, No. 1162 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, 5 535, nota 1, p. 545; Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 3295; Suppl.,- Contrat de mariage, No. 1176; Laurent, XXIII,
No. 472; Huc, IX, No. 452, 43%; Baudry,
Le Courtois ei Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1605, 1618; Jouitou, Regime do-

tal, No.
p.

Guillouard,

Contrat

de

258,

295,

301,

502).

3. Chiar în această de a doua părere,
bărbatul devine proprietarul dotei în două
cazuri: 1) când dota cuprinde lucruri fungibile, adică acele care se consumă prin
uz; 2) când dota cuprinde lucruri imobile

3

“erviluie 79,
Simulaţie %0,
Svucoteli «e tutelă 28,
Succesiune 8,
Termene 19.
Tranzacţie 28,

preţuite

care

—

29 urm.;

mariage, IV, No. 1764; Planiol, III, No.
1505, 1504; Alexandresco, VIII, partea I,

4

3 —

caz

în

contractul

prețuirea

face

de

căsătorie

vânzare,

și

în

afară

de

Art, 1242

DESPRE

dispoziţie

formală

contrară.

CONTRACTUL.

(Dalloz,

Râp.,

Contrat de mariage, No. 3395, 5394; Suppl.,

Contrat de mariage, No. 1221, 1222; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 260 urm.)..
4, De asemenea, bărbatul devine proprietar al dotei când ea cuprinde lucruri

care

prin

natura

lor

sunt

destinate

a fi

vândute. (Marcad€, Art. 1551—1555, No. 1;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 536, p. 557;
Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage,

No.

1225;

Alexandresco,

VIII,

partea

L

„260 urm.).
|
p 5,. ii
are asupra bunurilor dotale,
în timpul căsătoriei un drept de administraţie. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 3295; Suppl., Contrat de mariage, No.

1176).

6. Bărbatul,

care

nu

este

dotei, nu poate face, asupra

DE

proprietarul

bunurilor do-

tale, acte care trec de atribuţiunile_ordinare ale acelora care girează bunurile altuia şi care nu le poate face decât pro-

Codul

CĂSĂTORIE

11. Coniractele

de

închiriere

civil

mai

mari

decât limitele prevăzute de art. 1429 şi 1430
c. Civ. îr. (1268 şi 1269 ce. civ. rom.), nu

pot fi încheiate de bărbatul dotal nici cu
consimţimântul femeii sale, ele fiind nule.
(Rodiăre

et Pont,

III, No.

loz, Râp., Suppl.,
1178;

Baudry,

1764,

Contrat

Le

1782; Dal-

de mariage, No.

Courtois

et

Surville,

închiriere

încheiate

Contrat de mariage, III, No. 1634; Guil.
louard, Contrat de mariage, IV, No. 1775;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 281).
12,

Contractele

de

de bărbatul dotal, chiar în limitele duratei

prevăzute

de

art.

1429

şi

14530

e. civ.

fr.

(1268 şi 1269 e. civ. rom), nu sunt obligatorii pentru femeie, dacă cuprind clauze
neobişnuite - care o prejudiciază. (Guillouard,

Contrat de mariage, IV, No. 1775).
„ Sub regimul dotal, numai bărbatul

are dreptul

să primească

singur

capitalu-

rile creanţelor dotale, dând chitanţe
descărcătoare şi să consimtă
la radierea inscripțiunilor

prietarul. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de
“mariage, No. 1177; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 1779; Laurent, XXIII, No.

ipotecare. (Duranton
405; Rodiere et Pont, III, No. , XV, No.
1715; Odier,

474).
3 Astfel,

$

bărbatul

nu

poate

recunoaște,

în sarcina femeii sale o ob igaţie pe care ea
ar fi putut să refuze a o consimţi, (Baudry, Le Courtois et Surville,/Contrat de
mariage,

Il,

No.

1650;

Guillouard,

Con-

trat de mariage, IV, No. 1779).
,
8. De asemenea,în cazul când femeia
şi-a constituit dotă bunurile viitoare, băr-

batul nu poate: singur
renunţe la o succesiune

să accepte sau să
deschisă în favoa-

rea femeii. (Aubry et Rau, ed. 4a,
V,
$ 536, p. 554; Baudry, Le Courtois et Sur.

pile,
is).

Contrat

de

mariage,
:

III,

No.

4630

9. Dreptul de administraţie al bărbatului asupra averii dotale, prevăzut de art.
1549

ce. civ. fr. (1249

c. civ.

rom.), este mai

întins decât acel al unui administrator
dinar.

(Demante et Colmet

or-

de Sanierre, VI,

No. 221 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 53%, p. 545; Dalloz, Rep., Contrat de
mariage, No. 529;
Suppl.,
Contrat
mariage, No. 1177; Laurent, XXIII, de
No.
474; Huc, IX, No, 455; Baudry, Le Courtois et

Surviile, III, No. 1619; -Guillouard,
Contra de mariage, IV, No.
1765, 1775;
Planiol,

III, No. 1508).
„10. Bărbatul, ca administrator al bunurilor dotale, are, în principiu,
drepiul_să
închirieze imobilele dotale ŞI să reînnoias
că

contractele de închiriere, cu durata
prevăzută de art. 1429 şi 1450 c. civ,
tr. (1268 şi
1269. c. civ. rom),
(Duranton, XV, No.

441; Rodiere et Pont, III, No.

1730; Odier,
No. 1207; Marcadă, Art. 1449,
ubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 335, No. 4;
p. 345;
Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 3297;
Huc, IX, No. 456; Baudry,
Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1634;
Jouitou, Regime dotal, No.
Contrat de mariage, IV, No. 30; Guillouard,
III, No. 150; Alexandresco, 1775; Planiol,
VIII, partea
III,

I, p. 280,

281).

,

III,

No.

535,

mariage,

p.

1173;

545;

No.

Aubry

et Rau,

Dalioz,

3198;

Rep.,

ed.

4-a,

Contrat

Suppl.,

riage, No. 1179; Huc, ÎX, No. Contrat
436;
e Courtois et Surville, Contrat
riage, III, No. 1631; Guillouar
d,

de

mariage,

II, partea

IV,

No.

1776:

I, p. 285).

V

de

de ma-

Baudry,
de mă:
Contra

Alexandresco,

14, „Bărbatul poate opune
în compensație
a unei datorii personale,
creanţa dotală, care
în acest caz,

produce acelaşi efect
descărcătoare. (Rodicre et ca şi chiPont, III,
No. 1361; Aubry et R
tanța

p.

545,

546,

$ 556,

V,

text

$ 535,

şi nota 9, p. 556;
Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 5509;
Suppl., Contrat de mariage,
No. 118;
Huc, „LĂ,
IX No. 436; Baudry, Le Courtois
et
Surville, II], No. 1651; Guillouard
, IV,
De 1778; Alexandresen, VIII,
partea [, p-

15. Debitorii

dotei,

după

o părere, pot
opune în compensaţia datoriei
lor, creanțele ce le au contra bărbatului,
deoarece
in acest caz, com ensaţia
operează
de
drept.

(Duranton,

XI

Contrai de mariage,
Dalloz, Rep., Suppl.;

No. 1185).

16. După

No.

415;

Troplong,

IV, No. 5955 urm.;
Contrat de mariage,

altă părere

dominantă,

torii dotei nu pot opune compensaţia debidatoriilor lor cu creanţele ce le
au contra
bărbatului, deoarece această compensaț
ie
este lăsată la facultatea bărbatului
şi nu

operează
de
plin
drept.
(Demolombe,
XĂVIII, No. 564; Roditre et Pont, III,
No.
4861; Larombitre, Obligations, Art, 1291,
No. s; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 536,
text

şi notele

$, 9, 10, p. 556; Dalloz, R&p.,

Suppl., Contrat de mariage, No. 1185; Huc,

IX,

No.

436;

Baudry,

Le

Courtois

et Sur-

vilie, Contrat mariage, III, No. 1631;
louard, Contrat e mariage, IV, No. Guil1778,
1825 urm.; Jouitou, Regime dotal, No. 402,

407; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 285).
17. În ceea
ce. priveşte
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dobânzile

care

>

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Art, 1242

DE CĂSĂTORIE

devin . proprietatea bărbatului, chiar în această de a doua părere, ele se compensează
. de .plin drept cu capitalul datorit
de bărbat. (Larombiăre, Obligations, Art.
1291, No. 8; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 536,
p. 556; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de
mariage, No. 1185; Guillouard, Contrat de
mariage, LV, No. 1826; Alexandresco, VIII,
partea Î, p. 285, 286).

ratorului său conform dispoziţiunilor - ârt.
482 e. civ. îr. (428 c. civ. rom.), el neputând
avea pentru bunurile femeii o capacitate
pe care nu o are pentru bunurile sale. (Ro- di&re et Pont, III, No. 1861;
Aubry
et
Rau, ed. 4-a, V, 8 536, text şi nota 9, p.

pensa cu o creanţă dotală, când s'a prevăzut în contractul dotal o clauză de întrebuinţare. (Rodiere et Pont, III, No. 1864;
Dalloz, Rp.
Contrat de
mariage,
No.

No.

18. Datoria bărbatului nu se poate com-

556; Huc,

tois

et

IX, No.

Surville,

456; Baudry,

Conirat

de

Le Cour-

mariage,

III,

No. 1631; Jouitou, Râgime dotal,
No. 402,
407; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
1778, 1827:

Alexandresco,

I, p. 285).

VIII,

:

partea

solvabili. (Rodiăre et Pont, III, No. 1865;
Odier, III, No. 1178; Dalloz, R€p.. Contrat

28, Bărbatul poate primi, în numele
femeii,
socotelile ce-i erau
datorite de
fostul tuior, putând chiar transige asupra
acestor socoteli. (Duranton, XV, No. 405;
Hoditre et Pont, ÎI, No. 1715; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 535, p. 546; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1799; Alexandresco, VIII, partea, ÎI, p. 285).

de mariage, No. 3310;
partea I, p. 286).

pentru

3309).

19. Bărbatul

poate

să

acorde

termene

debitorilor dotei, însă el va fi răspunzător
dacă ulterior aceşti debitori ar deveni inAlexandresco,

VIII,

20. Chitanţele
descărcătoare date de
bărbatul dotal sunt opozabile femeii, în
ceea ce priveşte data lor, deoarece el este
mandaiarul legal al femeii, iar nu un ierţ
în sensul prevăzut de art. 1528 ce. civ. îr.
(1182 c. civ. rom.), ea având însă dreptul
să dovedească frauda şi simulația. (Iroplong, Contrat de mariage, IV, No. 3125;
Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 3312;

Alexandresco,

VIII, partea I, p. 283).

21. Chitanţele descărcătoare
date
de
femeie înainte de căsătorie, sunt opozabile
bărbatului care urmăreşte pe deditorii do- tei, chiar dacă nu au dobândit data certă
înainte de căsătorie, însă bărbatul va putea

dovedi frauda.

(Huc, IX, No. 436; Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,

III, No. 1653; Guillouard, IV, No. 1777;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 285).

22, Bărbatul poate nova o creanţă dotală, însă el va fi responsabil de prejudiciul cauzat femeii. (Roditre ei Pont, III,
No. 1802; Alexandresco, VIII, partea |, p.
280).

”

23. Bărbatul poate face-o remitere de
datorie a unei sume dotale, dar cu condiţiunea ca să nu fie făcută în frauda drepNo.
turilor femeii. (Roditre et Poni, III,

VIII, partea I, p. 286,

1863; Alexandresco,

287).

24. Bărbatul va putea face novaţiunea
şi remiierea de datorie numai în cazul
când în contractul de căsătorie nu s'a pre-

văzut

o clauză

et Pont,

de întrebuințare.

III, No.

partea. Î, p. 286, 287).
25.

Bărbatul

căsătoriei,
sau

mobile.

(Roditre

1864; Alexandresco,

poate

cu “banii

cumpăra,

în

dotali bunuri

Contrat

(Dalloz, Râp.,

VIII,
timpul

imobile
de

ma-

riage, No. 5340).
96.

Bărbatul

poate

lua parte la concor-

datul în care este interesată o creanţă dotală. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 285),
27, Pentru ca bărbatul să poată primi

capitalurile

dotale

el nu

putea

fie capabil,
le va

ale femeii, se cere să

deoarece

primi

dacă

fără

nu e

capabil

asistenţa

cu-

29. Bărbatul poate
plata

constituti-o

dotei

sau

țin cu un

să exercite acţiunea

contra

contra

celor

acelora

care

care

au

o

de-

alt titlu. (Dalloz, R€p., Contrat

de mariage, No. 5315;
partea ], p. 289, 292).

30. După

Alexandresco,

altă părere,

femeia

VIII,

nu poate

exercita acţiunile dotale cu autorizaţia justiției, însă poate să le exercite autorizată
de bărbat, deoarece această autorizaţie €chivalează cu un mandat pe care bărbatul
poate să-l dea femeii sale. (Rodiăre et Pont,
III, No. 1758, Mass€ et Verg& sur Zacha-

riae,

IV,

$ 668,

p.

Râp.,
Contrat
de
Suppl.,
Contrat de

Jouitou,

Regime

31. În principiu,
acţiunile

bărbatul

dotale

singur;

nota

mariage,
mariage,

dotal,

III, No. 1065: Comp.:
partea 1, p. 288, nota
toate

224,

în

No.

5;

41;

Dalloz,

No.
No.

Planiol,

Alexandresco,
2, 291).

vor

aceasta

timpul

3346;
1187:
VIII,

căsătoriei,

fi exercitate

rezultă

din

de

dis-

pozitiunile art. 1549 c. civ. fr. (1242 c. civ.
rom.), potrivit cărora bărbatul sinpur are
drepiul de'a urmări pe debitorii şi deținătorii averii dotale, (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 3514; Suppl., Contrat de mariage, No. 11836).

33, Astfel,

bărbatul

are

dreptul

să

e-

xercite singur acţiunile mobiliare şi posesorii, (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 535,
p. 545; Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
No. 5314; Suppl., Contrat de mariage, No.
1186; Laurent, XXIII, No. 475; Huc, IX,
No. 456; Jouitou, Regime dotal, No. 39;
Guillouard, IV, No. 1776; Planiol. III, No.
1063; Alexandresco, VIII, partea I, p. 287).
33, De asemenea, bărbatul, după o părere, are dreptul să supraliciteze la vânzarea silită a imobilelor ipotecate pentru
o creanţă dotală, potrivit dispozițiunilor
art.'2185 c, civ. fr. (1806 c. civ. rom.), deoarece el are dreptul să urmărească singur pe debitorii dotei. (Aubry et Rau, ed.

4-a, V, $ 535, text şi nota 8, p. 546: Dalloz,

R&p.,
Contrat
de
mariage,
No.
5318;
Suppl., Contrat
de mariage, No. 1188;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.

1786).
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Art,

1242

DESPRE
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34. După altă părere, bărbatul nu are
acest drept de supralicitaţie, care aparține numai femeii cu autorizaţia soțului
său. (Duranton, XX, No. 404; Demante et
Colmet de Santerre, IX, No. 174 bis, XIII;
Laurent, XXXI, No. 506; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1652),
35. Bărbatul este, în principiu, responsabil dacă a neglijat să întrerupă preseripția, care a început a curge chiar înainte de căsătorie, afară de cazul când în
momentul celebrării căsătoriei, ea ar fi
fost aproape îndeplinită. (Duranton, XXI,
No. 301; Rodiăre et Pont, III, No. 1751; Tro-

plong,

Prescription,

Il, No. 760 urm.;

Va-

zeille, Prescription, I, No. 282: Marcad,
Art. 2252 urm, No. 19%: Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 535, text şi nota 21, p. 554;
Laurent, XXII, No. 54: Hue, IX, No. 494;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
iz: Alexandresco, VIII, partea I, p. 285,
284),

36. De asemenea, bărbatul are dreptul,
sub regimul dotal, să exercite acțiunile îmobiliare şi petitorii privitoare la bunurile dotale. (Duranton, XV, No. 395; Rodidre, et Pont, III, No. 1756; Odier, III,
No. 1177; Troplong, Contrat de mariage,
IV, No. 5105; Mareade, Art. 1549, No, 3;

Demante

et Colmet

de

Santerre,

VI, No.

221 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 555, nota 6, p. 546; Dalloz. Râp., Contrat de mariage, No. 5520; Suppl. Contrat de mariage, No, 1189: Laurent, XXIII,
No. 475; Huc, IX, No. 456. 457; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de ma-

riase, III, No. 1619 urm.;

Joniton, Regime

dotal, No. 59; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1776: Planiol, III, No. 1515;
Alexandresco, VIII, partea 1, p. 289, 290).
7. După o părere, bărbatul are singur dreptul, cu excluderea femeii să exercite
acţiunile
dotale
şi femeia
nu
poate exercita aceste acţiuni, chiar dacă
ar fi autorizată de bărbat deoarece ea
este lovită de o incapacitate absolută de
a exercita aceste acțiuni. (Duranton, XV,
No. 401 urm.; Odier, Ill, No. 1177; Demante et Colmei de Santerre. VI, No. 221
bis, V; Marcade, Art. 1549, No. 2; Aubry
"et Rau, ed, 4-a, V, $ 555, nota 9, p. 547;
Dalloz,
Rep, Contrai
de mariage,
No.
3316; Suppl., Contrat de mariage, No. 1187:
Laurent, XXIII, No. 475; Huc, IX, No. 458;
audry, Le Courtois et Surville, Contrai
de mariage, TII, No.
1621;
Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1785),
38. Numai bărbatul are dreptul să fie
chemat ca păriît în -acţiunile imobiliare
Şi petitorii privitoare la bunurile dotale.
(Duranton, XV, No. 593; Rodiere et
Pont,
INI, No. 1759; Troplong, Contrat
de ma.
riage, IV, No. 5107: Aubry et
Rau, ed.
s-a, V, $ 555, nota 7, p. 546; Marcadă,
Art.

1549, No. 2; Dalloz, Râp., Contrat de ma
No.

riage,

5322;

Baudry,

Le

Courtois

et
Surville, Contrat :de mariage,
1621, 1622; Jouitou, Râgime dotal, III, No,
No. 40:
Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No.

DE

civil

1780; Planiol, III, No. 1515; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 290).
,
39. In acţiunile dotale, femeia nu poate
fi chemată în cauză, şi în principiu, nu
are dreptul de a interveni în aceste acțiuni. (Gouillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 1782),
.
Ş

40. Dacă

însă,

numai

femeia

singură

poate lămuri justiţia asupra împrejurărilor procesului, ea va putea fi pusă în
cauză.
(Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1623; Guillouard, Conirat de mariage, IV, No. 1782).
Im acest caz, de asemenea, femeia
va putea face intervenţie în proces. (Bau-.
dry, Le Courtois et Surville, III, No. 1622:
Guillouard, IV, No. 1782; Comp.: Alexandresco, VIII, partea I, p. 292),

42. Hotărirea

”

" Codul

CĂSĂTORIE

obținută

față

de

bărbat

cu privire la folosința şi chiar proprietatea bunurilor dotale, are autoritate de:
lucru judecat, după părerea dominantă,
atât față de bărbat, cât şi faţă de femeie.
(Duranton, XV, No. 598, 599: Rodiere et
Pont, III, No. 1760; Odier. III. No. 1180;
Troplong, IV, No.
5406: Marcadâ. Art.
1549, No. 2: Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 555, text şi nota îl, p. 547: Dalloz. Râp..
Contrat de mariage,
No.
3301;
Suppl.,

Contrat

de

mariage,

No.

1190:

Laurent.

XX, No. 110; Huc. VIII, No. 515; Baudry,
Le Courtois et Surville, III No.
1625;
Jouitou, No. 40; Guillouard. 1Y. No. 1783;

Alexandresco,

VIII, partea 1, p. 295).

. După
această părere, femeea
nu
poate face terța opoziţie (contestaţie) la
aceste hotărîri decât
dacă ar fi existat
o coluziune frauduloasă între bărbat și
adversarii săi. (Duranton, XV, No. 398,
599: Rodiere et Pont. III. No. 1760: Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 555, p. 547: Baudrv,
Le Courtois et Surviile, ill.. No. 1625;
Comp.: Guillouard, IV, No. 1785: Alexandreseo,_ VIII, partea 1, p. 292, 294).
4. După altă părere, femeia nu va
putea face terță opoziţie (contestaţie)
numai la hotărîrile privitoare la folosinţa
bunurilor dotale, dar va avea acest
drept
la hotărtrile privitoare la proprietatea
acestor bunuri. (Proudhon, Traite de
l'usufruit, III, No. 1254; Dalolz, Rep.
Contrat.
de mariage, No. 1521).
„45. Femeia nu poate să exercite, în
timpul căsătoriei, nici acțiunile
simple
conservatoare privitoare la averea dotală,
ci în caz de neglijență a bărbatului,
are
dreptul să ceară separaţia de patrimonii.
(Rodiere et Pont, III, No. 1757; Demante
et Colmet de Santerre, VI, No. 221 bis,
V; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 5536, p, 557;
Dalloz, Re&p., Contrat de mariage,
No.
5524;
Suppl.,
Contrat
de mariage,
No.
1191: Laurent. XXIII, No. 475; Guillouard,
Contrat de mariaze. IV. No. 1785;
Ale-

xandresco, VIII, partea Î, p.
6. Astfel, femeia nu poate 291).
face

acte

de urmărire întrerupătoare a unei prescriptii pe cale de a se împlini, cum ar fi
comandamente, sechestre, citări
în judecată. (Rodi&re et Pont, III, No. 1757;
Gu-
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civil

DESPRE

CONTRACTUL

illouard, Contrat de mariage, IV, No. 1785,
Contra:
Troplong, Prescription, II, No.
599),

41.

acte

Femeia

poate

face

conservatoare,

singură

care

nu

unele

necesitează

nici urmăriri, nici introducere de acţiuni,
cum sunt luarea şi reînnoirea unei inscripțiuni ipotecare. (Rodizre et Pont, III, No.
1757; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 5360, p.
557; Dalloz. R6p.. Contrat de mariage.
No. 5524: Suppl., Conirat de mariage, No,
1191: Alexandresco, VIII, partea I. p. 291).
48. FExproprierea forțată a imobilului
dotal, poirivit dispoziţiilor art. 2208, c. civ.
fr. — fără echivalent în codul civil român — va fi îndreptată atât contra bărbatului cât şi contra femeii, (Duranton,
XV, No. 597; Rodiere et Pont, III, No. 1761;
Odier, II, No. 1182; Aubry et Rau. ed.
4-a, V, $ 555, nota 14, p. 549; Dalloz. Rep,
Contrat
de mariage,
No. 5325;
Suppl,

Contrat

de

mariage,

No.

119%;

Laurent.

XXIII, No. 477; Huc, IX, No. 440; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de ma-

riage,

III. No.

1627;

Jouitou,

Regime

do-

tal, No. 181; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1791: Alexandresco, VIII,
partea 1. p. 295. Contra: Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3116).
49. Rezoluţiunea unei comparări făcute
în reîntrebuinţarea preţului unui imobil
dotal înstrăinat, pentru neplata preţului,
va fi îndreptată de vânzător contra ambilor soţi. (Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1628:
Gmuillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1791).

50. De asemenea, acțiunea în rezoluțiunea unei vânzări, în executarea unei
clauze de răscumpărare, va fi îndreptată
contra ambilor soți. (Baudry, Le Courtois,
et Surville, Contrat de mariage. Il, No.
1628).

.

51. De asemenea. acţiunea pentru fixarea preţului imobilului dotal expropriat
pentru. cauză de utilitate publică. va fi
îndreptată contra ambilor soţi. (Aubrv et
Rau, ed. 4-a. V, $ 555, text şi nota 15,p.
549; Dalloz, Râp.. Suppl., Contrai de mariage, No. 119; Huc, LX. No. 440; Baudry,
Le Courtois et Surville, III, No. 1629;
Guillouard, IV, No. 1791).
52. Acţiunea în împărteală a bunurilor dotale aflate în indiviziune cu un tert.
după părerea dominantă trebueşte făcută
faţă de ambii soţi. (Duranton, XV, No.
395,
396:
Rodiere
et Pont,
III,
No.
1761;
Odier.
III,
No.
1181:
Demante

et

Coimet

bis,
$

555,

IV:

de

notele

R&p.,
Contrat
Suppl.. Contrat

rent,

XXII,

Santerre,

Aubry

No.

12.

et
15,

Rau,
p.

547,

VI,
ed.
548:

No.
4-a,

22.
V,

Dalloz,

de
mariage,
No.
3327;
de mariage, No. 1195: Lau-

476: Baudry.

Le Courtois

et Surville,
LII. No.
1625: Guillouard,
Contrat
de
mariage,
IV.
No.
1787,
1788; Planiol, II. No. 1514; Alexandresco,
VIII. partea LI. p. 294).
53. După a doua părere, în această actiune va figura numai bărbatul, ca în

Art,

DE CĂSĂTORIE

toate acțiunile dotale.

(Yroplong,

1242

Contrat

de mariage, IV, No. 5108 urm.; Dalloz,
Rep.,
Contrat
de
mariage,
No.
3326;
Suppl.. Contrat de mariage, No. 1193;
Jouitou, Regime dotal, No. 116).
54. După a treia părere, această acțiune va trebui intentată de ambii soţi,
însă când acțiunea se intentă de terţ, va
fi chemat ca părît numai bărbatul. (Marcade, Art. 818, No. 2, Art. 1549, No. 5).
55. În cazul când în contractul de căsătorie, sa prevăzut clauza că toate acțiunile active şi pasive vor fi exercitate
de bărbatul singur, acțiunea în partaj va
fi introdusă numai de bărbai. (Guillouard,
IV, No. 1789; Alexandresco, VIII, partea
Î, p. 294).
56. Acţiunea în grăniţuirea unui imobil dotal va fi introdusă numai de bărbatul singur, şi în contra sa. (Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
TIT, No. 1626: Guillouard, Contrat de mariage., IV, No. 1790; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 295).
6 bis. Bărbatul nu are, în principiu,
dreptul de a înstrăina bunurile dotale.
(Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
5331: Suppl., Contrat de mariage, No. 1195),

57. În cazul când bărbatul este minor,

el nu va putea exerciia acţiunile contra
debitorului şi detentorilor bunurilor dotale, nici a primi capitalurile dotale ale
femeii, fără asistenţa curatorului său, potrivit dispoziţiilor art, 482 c. civ. fr. (408
ec. civ. rom.). (Rodiere et Pont, III, No.
1716; Dalloz, R€p., Contrat de mariage,
No. 5560; Suppl., Contrat de mariage, No.
- 1208),
58. Contuinacia femeii dotale condamnate, nu modifică drepturile bărbatului asupra
bunurilor
dotale.
(Dalloz,
Rep.
Contrat de
mariage, No. 3362:
Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1208; Huc, LX,
No. 455).
59. Bărbaiul are drept de proprietate
asupra fructelor şi veniturilor bunurilor
dotale. care exced necesităţile familiei,
oricât de mari ar fi ele. (Dalloz, R6p.
Contrat
de mariage,
No. 5365; Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1209).

60. Dreptul

de folosință al bărbatului

asupra bunurilor dotale începe la celebrarea căsătoriei şi sfârşeşte la desfacerea căsătoriei, afară de cazul unei sepa-

rațiuni

de

patrimonii.

(Dalloz,

Rep,

Contrat de mariage, No. 3664; Suppl.
Contrat de mariage, No. 1209; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 505).
61. Bărbatul are dreptul la toate fructele civile, naturale şi industriale ale bunurilor dotale, cu începere dela celebrarea căsătoriei.
(Duranton, XV, No. 444
urm.; Rodiere et Pont, III, No. 1717; Qdier, II, No. 120%; Aubry et Rau, V,
$ 555, p. 551; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat
de mariage, III, No.
1640: Guillouard,
Contrai
de mariage,
IV, No. 4800; Alexandresco, VIII, partea
1, p. 303).
62. În cazul când bunurile dotale au
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" Codul

DE CĂSĂTORIE

civil

fost predate bărbatului înainte de căsătorie, porţiunea. din fructele lor civile, cuvenite înainte de celebrarea căsătoriei, se
unesc cu capitalul dotei, deoarece fructele
civile se dobândesc zi cu zi şi folosinţa
bărbatului dotal începe numai la celebrarea. câsătoriei.
(Duranton,
XV,
No.

cariere noui, nu va avea dreptul să-şi aproprieze produsele lor. (Duranton, XV,
No. 440; Odier, III, No. 1203; Dalloz, Rep.,
Contrat de mariage,
No. 5368; Suppl,
Contrat de mariage, No. 1212;
Jouitov,
Regime dotal, No. 57; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1803),
70. Dacă dota cuprinde o pădure tâ-

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 535, text şi
nota 25, p. 551; Dalloz, Rep., Contrat de
mariage, No. 5365; Guillouard, Contrat
de mariagt, IV, No. 1800; Alexandresco,
VIII, partea [, p. 305, 304)
:
3. Fructele naturale şi industriale ale
bunurilor dotale vor fi culese de bărbat,
chiar dacă celebrarea căsătoriei sar fi făcut în ajunul recoltei lor, deoarece bărbatul are drept la fructele prinse de ramuri sau de rădăcini in ziua celebrării
căsătoriei, despăgubind pe femeie de cheltuelile făcute cu recolia.
(Roditre et
Pont, III, No.. 1718; Dalloz, Rep... Contrat
de mariage, No. 5565; Guillouard, Conţrat
de _mariage, IV, No. 1800; Alexandresco,
VIII, partea 1, p. 504).

trână pusă în tăere regulată, bărbatul
va avea dreptul a o tăia, conformându-se
dispozițiunilor art. 529 şi 530 c. civ. rom.,
sau poate ceda dreptul său altora, fără a
fi obligat să restitue preţul acestei cesin
(Alexandresco, VIII, partea |, p..

452; Rodiere et Pont, III, No, 1717; Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3129;

64. Această

soluţiune

are

loc.

chiar

dacă bunurile dotale nu au fost încă predate bărbatului. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 535, p. 551; Guillouard, Conirat de
mariage, LV, No. 1800: Alexandresco. VIII,
part. Î, p. 305),
. În cazul când bunurile dotale au
fost predate bărbatului înainte de căsătorie, fructele naturale şi industriale re
coltate înainte de celebrarea căsătoriei
se unesc cu capitalul dotei. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 555, p. 551; Guillouard,

Contrat de mariage, IV, No, 1800),
66. Drepiul de folosință al bărbatului

asupra bunurilor dotale deşi este drept
vorbind un drept sui-generis, are cea mai
mare analogie cu uzutructul ordinar. (De-

mante et Colmet de Santerre, VI, No. 221
bis, VI; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 3366; Suppl., Contrat de mariage, No.
1209; Laurent, XXIII, No. 479; Guillouard,

Contrat de mariase, IV, No. 1704, 1801;
Planiol, III, No, 1546; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 302).
„ În principiu, vor fi aplicabile folosinţei bărbatului asupra bunurilor dotale, regulele generale din materia uzu-

fructului ordinar. (Demante et Colmet de
Santerre, VI, No. 221 bis, VI; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 535, p. 552; Dalloz, Râp., Contrat de mariage,

No. 479 urm),

No. 3366;

Laurent,

XXIII,

68. Bărbatul va lua produsele minelor,
carierelor şi turbăriilor care erau în exploaiare pe fondul dotal în momentul
căsătoriei. (Duraton, XV, No. 440; Odier,
III, No. 1205; Dalloz, Râp., Contrat de

„nariage, No, 5368; Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 1212; Jouitou, Râgime dotal,
No. 57: Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 1803: Alexandresco, VIII, partea
I,

p.

505,

307).

9. După

batul

dacă

celebrarea

pune

în

căsătoriei, bărexpl oatare mine sau

nără

(bois

taillis)

şi chiar

o pădure

bă-

507).

71. Bărbatul care nu a tăiat pădurea
la care avea dreptul, va putea cere la încetarea folosinţei sale, o
despăgubire,

(Rodiere

et Pont, III, No.

1724;

Aubry

et

Rau, ed, 4-a, V, $ 535, p. 552; Alexandre»
sco, VIII, partea I, p. 307, nota 5).

72. Bărbatul

nu se poate

folosi de ar-

borii bătrâni nepuşi în tăiere regulată, deoarecare aceşti arbori nu sunt fructe. (Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3429;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 53, R; 553;
Guillouard, Contrat de mariage,
1V, No.
1801: Alexandresco, VIII, partea [, p. 508).
173. Când femeia şi-a constituit dotă o
pădure nesupusă unei tăieri regulate, bărbatul va putea să pue această pădure în
exploatare, deoarece bunurile dotale nu
trebue să rămână neproductive în mâinile
sale, fiind obligat a suporta sarcinile căsătoriei şi femeia este presupusă că a înțeles, atunci când şi-a constituit dota, că
bărbatul să înceapă exploatarea pădurii,
conformându-se obiceiurilor locului. (Rodiere et Pont, III, No. 1723: Alexandresco, VIII, pariea I, p. 509; Contra: Guillouard, Contrai de mariage, IV, No. 1802),
74. Bărbatul va avea dreptul să
vâneze, la epocile. permise de lege, în
pă-

durea dotală, nesupusă
dice şi de a paşte
dresco, VIII, partea

75. Bărbatul

borii căzuţi de
deră ca fructe.
tea ÎI, p. 309).

unei

tăieri 'perio-

vitele sale.
1, p. 309).

se va putea

(Alexan-

folosi de ar-

bătrâneţe care se consi(Alexandresco, VIII, par-

76. Bărbatul nu se poate folosi de arborii scoşi din rădăcină prin furtună sau
prin faptul unui terţ care după
scos, i-a lăsat pe loc, căci nu sunt

(Guillouard,

1804:

77.

Contrat

Alexandresco,

Comoara

de mariage,

VIII, partea

găsită

de

bărbat

ce i-a
fructe,

IV, No.

|, p. 309).

în fon-

dul, dotal, se va împărți în două din care
„9 parte O va lua bărbatul ca descoperitor,
iar cealaltă va aparţine femeii ca proprietară, neavând dreptul la folosinţa ei
bărbatul, decât dacă femeia şi-ar fi con-

stituit dotă bunurile viitoare.
Pont,

III,

Troplong,
3129;

1729;

Contrat

Dalloz,

So, 3369;
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No.

R&p.,

Odier,

de

(Rodiăre et

mariage,

Contrat

Alexandresco,

III,

de

No.

1203;

IV, No.

mariage,

VIII, partea I, p.

Codul civil

DESPRE: CONTRACTUL

18. Bărbatul se va folosi, potrivit dispozițiunilor art. 596 ce, civ. îr. (535 c. civ.
rom,). ca un uzufructuar ordinar, de toate
adăugirile naturale făcute la fondul dotal,
ca aluviuni, insule, schimbarea cursului
râurilor, etc. (Rodiere et Pont, III, No.
1726; Alexandresco, VIII, partea I, p. 310).
79. De asemenea, potrivit dispoziţiunilor art, 597 ce. civ. îr. (536 c. civ. rom),
bărbatul se va folosi de toate servituţile
alipite fondului dotal. (Rodicre et Pont,
II, No. 1726; Alexandresco,. VIII, partea
I, p. 310).
”
90. Bărbatul nu poate nici ceda nici ipoteca dreptul său de folosină asupra bunurilor dotale, deoarece acest drept este
personal. (Duranton, IV, No. 486;
Odier.
III, No. 1169; Marcad€, Art. 1554, No; 4;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $535, p. 555;
Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
5573; Huc, IX, No, 434; Baudry, Le Courtois-ei Surville, III, No. 1603; Jouitou, Re&-

chiar un drept de dispoziţiune
absolut
bărbatului asupra acestor bunuri. (Huc,

LX, No. 462; Guillouard, Contrat de mariage,

86.

rom.).

Rau, ed. 4-a, V, 8 555, p. 553; Dalloz, Rp.

de mariage, No. 5373: Huc, LX,
Baudry, Le Courtois et Surviile,

III, No. 1695; Vouitou. Resime dotal, No.
55; Planiol, III, No. 1518; Alexandresco.
VIII, partea LI. p. 510).

82. Fructele şi veniturile dotei aparțin
bărbatului din momentul ce au fosi culese sau încasate şi din acest moment, ele
pot fi urmărite de creditorii bărbatului.
(Rodiere et Pont, III, No. 1765; Aubry et

Rau, ed. 4-a, V, $ 535

Huc,

IX,

No.

434;

textşi nota 34, p.
Contrat de maXXIII, No. 485;

Jouitou, Râgime

dotal,

de urmărire

No.

Alexandresco,

511).

VIII, partea

|

|,

-

aceste

drepturi

E

pot

p.

"es A epturile şi puterile bărbatului
asupra bunurilor dotale după cum le pre-

vede art. 1549 c, civ. în. (1242 e. civ. rom,),
pot fi modificate prina extensiunea lor,
putându-se prevedea, în contractul dotal,

(Dalloz,

Râp.,

Contrat

de mariage,

Contrat

de mariage,

III,

1645).

90. Dacă

însă

contractul

de

căsătorie

nu a fost notificat debitorului, plata făcută de el bărbatului, este valabilă şi-l
liberează. (Rodicre et Pont, III, No. 1735;
Dalloz, Rep,
Contrat de mariage, No:
3557; Baudry, Le Courtois
et Surville,
Contrat de mariage, INI, No. 1645).
9]. Dacă debitorii au plătit femeii mai
mult decât şi-a rezervat ea prin contractul de căsătorie, vor îi obligaţi să plătească din nou diferența bărbatului. (Rodiere et Pont, III, No. 1755; Dalloz, Rp.
Contrat de mariage, No. 5357; Alexandresco, VIII, partea I, p. 297). ,
prin
rezervat
şi-a
femeia
'92, Dacă

a creditorilor,

femeia poate cere separajia de patrimonii.' (Rodiăre et Pont, III, No. 1765; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, 8 535, text şi nota 34,
p. 554; Dalloz, Râp., Suppl.. Contrat de
mariage, No, 1215; Laurent, XXIII, No.
485; Huc, IX, No. 454; Jouitou. Regime dotal, No. 31, 32, 33; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 1819; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 312).
84, Fructele şi veniturile dotei care
urmează să fie culese şi încasate, nu pot
fi cedate prin anticipație de bărbat, însă
nu pot fi urmărite de creditorii săi decât
pentru ceea ce excede trebuințele casnice, (Dalloz, R6p., Contrat de mariage,
No. 3573: Suppl., Conirat de mariage, No.

1214;

1779).

asemenea,

tois et Surville,

No. 31, 52, 33; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1819; Alexandresco, VIII,
partea |. p. 51).
,

83. In caz

No.

No. 5355),
“
87. Convenţiunea prevăzută de paragraful 3 al art. 1549 c. civ. îr, (1242 c, civ.
rom.), nu aduce atingere dreptului bărbatului de a conduce exploatarea bunu-.
rilor dotale. Astfel, cu toate că sa făcut
prin contractul dotal această convenţiune,
bărbatul păstrează dreptul de a face şi a
reînnoi contracte de locaţiune sau de a lua
el însuşi folosința bunurilor dotale, plasând capitalurile şi făcând toate actele
de administraţie. (Rodiere ei Pont, III, No.
1735; Odier, III,-No. 1206; Troplong, Conirat de mariage, IV, No. 3131 urm.; Dalloz, R&p, Conirat de mariage, No. 3356;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1645; Alexandresco,
VIII, partea Î, p. 297).
,
88. După altă părere, dacă femeia îşi
rezervă dreptul: de a încasa o parte din
venituri care € garantată de veniturile
unui anumit bun determinat, ea va avea
dreptul de a administra acest bun. (Duranton, XV, No. 442; Guillouard. Contrat
de mariage, |V, No. 1809),
:
89. In cazul când se prevede în contractul: de căsătorie că dobânzile sau chiriile vor fi plătite de debitor direct femeii şi dacă acest contract a fost notificat debitorului, plata făcută de debitor
bărbatului,
nu-l liberează.
(Rodicre
et
Pont, III, No. 1735; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 3357; Baudry, Le Cour-

gime dotal,. No. 55; Planiol, III, No. 1518;

554; Dalloz, R&p., Suppl.,
riage, 'No, 1215; Laurent,

IV,

De

fi, prin contractul de căsătorie, restrânse,
după cum de aliiel se arată şi prin paragraful 5 al art. 1549 c, civ, îr. (1242 ce. civ.

Alexandresco, VIII, partea I, p. 310).
81, De asemenea, acest drepi nu poate,
fi urmărit de.către creditorii bărbatului.
(Duranion, IV, No. 485; Odier, ILl, No.
1169; Marcad6, Art, 1554, No. 4; Aubry et
Contrat
No. 434;

Art, 1949

DE CĂSĂTORIE:

de

contractul

|

căsătorie

o cotă-parte

din

venituri cum ar fi de exemplu. a treia
parte, jumătate, etc., debitorii vorfi obliveniturile, plătind fegaţi să împartă

meii

şi bărbatului

cotele

cuvenite.

(Ro-

diăre et Pont, III, No. 1735; Dalloz, Rep.
Conirat

de

mariage,

No.

3537;

Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1643; Alexandresco, VII,
parteaI, p. 297).
|
Ă
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Art, 1242

DESPRE

CONTRACTUL

93. Veniturile rezervate de femeie prin
contraciul de căsătorie îşi păstrează calitatea de venituri dotale. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 558, p. 608, 609; Dalloz, Râp.,
Suppl.; Contrat de mariage. No. 1262; Baudry, Le Courtois et Surville, III, No. 1645;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
«1795; Alexandresco, VIII, partea I, p. 298).
94. După altă părere, aceste venituri
sunt parafernale şi pot fi urmărite de
creditorii femeii. (Huc, IX, No. 455).
95. Femeia va trebui să plătească |
la
partea din veniturile sale ce şi-a
rezervat
prin contractul de căsătorie, toate
impozitele şi cheltuelile de întreţinere proporționale la partea
aceasta
din venituri.
(Laurent, XXIII, No. 485; Guillouard,
Conirat de mariage, IV, No. 1815;
Jouitou,
Râgime dotal, No. 56; Alexandresco,
VIII,
partea _Î, p. 297, 298, 514).

96. Dispoziţiunea

art.

1549

$ 5 ce

civ.
fr. (1242 $ 5 e. civ, rom.), după
o părere,
poate fi întinsă şi să permită
femeii de
a-şi rezerva administraţia şi dispoziţ
ia turor veniturilor sale cu sarcina
de
tribui cu jumătate la cheliuelile a concăsniciei,
deoarece
această
clauză,
respectă
puterea maritală şi este valabilă
pe baza
principiului libertăţii convenţiunilor
matrimoniale. (Rodiăre et Pont,
I, No. 64.
urm:
ÎI, No. 1736, 1737; Dalloz,
Rp.
Contrat de

mariage, No. 110, 3556: Suppl,
Contrat de mariage. No. 16,
1205; Laurent,
XXI, No. 126; Huc, LX. No.
Guillouarq,
Contrat de mariage. IV. 455;
No. 1792, 1795,
1794: Planiol, III, No, 1521;
Comp.: Alexandresco,

97. După

VIII.

altă

partea

părere

I. p.

298).

clauza

cuprinzând această rezervă este nulă,
dispozitiunilor art. 1588 ec. civ, pe baza
c. civ. rom.), deoarece este contr fr. (1224
ară şi derogatorie la drepturile bărbatului
ca şef
al asociaţiei conjugale.
(Troplong, Contrat de mariage, ÎI, No. 69:
IV, No. 5130;
Mass€ et Verg6 sur Zachariae,
IV, $ 668,
nota 2, p. 223, 924; Marcade, Art. 1387_
1589, No. 6; Aubry et Rau. ed.
4-a, V,
$ 555, text şi nota 16. p. 549: Dalloz
, Rep.
Contrat de mariage. No. 110, 3356;
Supol,,
Contrat de mariage, No. 16. 1205;
y,
Le Courtois et Surville, Contrat Baudr
de ma.
riage, III, No. 1639; Jouitou,
Râgime dotal, No. 50; Alexandresco, VL,
partea 1,
p.

299).

98. Este

valabilă

clauza

dintr

un contract de căsătorie prin care femei
a este
în drept a ridica parie sau toate
capitalurile sale cu autorizaţia bărba
tului, cu
sarcina de a le întrebuiuţa.
(Huc, IX, No.
455; Baudery, Le Courtois et
Surville, III,
No. 1638; Guillouard, 1V, No.
1796).
99. Se poate stipula în contractul
da
căsătorie că bărbatul va avea
administrutia bunurilor dotale. fără
a avea folo-

sința; în acest caz. bărbatul va
trebuința veniturile la susțin putea! înerea sarci-

nelor căsătoriei, însă va
da socoteală femeii sale de excedent,
(Rodiăre et Pont,
III, No. 1757; Dalloz.
Râp.. Contrat de
mariage. No. 3555),
.

DE CĂSĂTORIE
100.

Nu

se

poate

stipula

Codul

civil

prin

_con-

tractul de căsătorie ca administraţia bunurilor dotale să aparțină la ambii soţi. (Ro-

diăre et Pont, Il, No.
Contrat

de

mariage,

1758; Dalloz, R&p.

No.

5555).

Jurisprudenţă
(Continuare

dela

1924

până

la 1927)

1]. Din cercetarea condiţiunii averii dotale în timpul căsătoriei se ajunge la concluziunea neîndoioasă că numai
bărbatul are administrațiunea averii dotale şi
numai el singur are dreptul de a urmări
pe debitorii şi pe deţinătorii averii
tale şi de a lua fructele şi dobânzile, doaceasta ca o compensaţiune a obligaţiunii
bărbatului de a suporta sarcinile
căsniciei,
Scopul constituirii de dotă, care este
ca
din venitul acesteia să se subvie
la
cinile căsătoriei, face ca venitul dotal„sarsă
nu poată fi urmărit decât în măsura
în
care acest venit excede sarcinile
căsătoriei, trebuind prin urmare a se face
într'o
atare ipoteză dovada acestui fapt.
Astfel fiind. cererea de a se
popri în
întregime venitul dotal, este
inadmisiilă şi urmează a fi respinsă.
(Jud. oc.
urban Piteşti, dosar No. 1239
din 1995,
Jur. Gen. 1926, No, 945),
2. Dota este declarată de lege
inalienabilă şi

insezisabilă

pentru

ca astfel ea

să
rămână în toată durata căsniciei
trimoniul familiei. Această măsură în palegală
este o garanţie atât în contra
dorinți a soţilor de a înstrăi eventualei
na averea,
cât şi contra unei eventuale
urmăriri a
creditorilor,
Este indiscutabil principiul
stabilit în
dreptul actual, că soțul față
dotal imobiliar. nu este decât de un bun
administra.
torul şi uzufructuarul acestui
Numai el primeşte fructele bun.
şi veniturile
dotale.
Folosinţa bunurilor dotale nu
este conferită soțului în interesul său persona
l, ci
în interesul familiei pe care este
chemat
să o susțină în prim rând din
verii dotale, independent de fructele aaverea pe
care ar mai avea-o el sau soția
Excedentul eventual al fructel sa.
or şi veniturilor dotale asupra trebuin
țelor
familiei, constituese pentru
soţ un emolument, de care el va profita
nimic nu împiedecă, ea acest personal şi
fie cedat de soţ sau urmării excedent să
de creditori,
Instanţele de fond apreciază
prejurări dacă există un asemen după îmea excedent şi deci dacă este loc la
urmărire din
partea creditorilor,
In_ speţă, creditorul Demetru Simione
scu-Râmniceanu pe baza actului
de îm-

prumut

garantat cu ipotecă,

având de primit dela debitorii Maria Maletta
Maltezeanu şi V. Maltezeanu garant solidar
al
obligatiunilor soției sale, suma de
7.196,79
ei, plus dobânzi şi accesorii, a înființa 7
t
o urmărire generală pe veniturile
moşiei
Sasca din acest județ.
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Codul

CONTRACTUL

DESPRE

civil

Cu ocazia validării acestei urmăriri făcându-se dovada că moşia Sasca este averea dotală a soției, sau adus elemente
de apreciere pentru instanţă, că veniturile
ajung

averi

acestei

numai

susti-

pentru

nerea sarcinilor familiei debitorilor.
Tribunalul a apreciat că nu există vreun
excedent, invalidând urmărirea înfiinţată.
(Trib. Fălticeni, Sentinta No. 145 din 2
Îulie 1925, Dreptul 22/1926).
3, In fapt: Acţiune intentată de soţie,
cu autorizaţiunea justiţiei, la care sa alăturat în urmă şi sotul, pentru anularea
vânzării unui imobil dotal, pe motiv că
actul dotal nu permitea înstrăinarea lui. “
Inaintea instanțelor de fond, păriţii nu
au ridicat finele de neprimire că potrivit

Art, 1243

DE CĂSĂTORIE

art. 1242 cod, civ. soțul, iar nu soția în.
timpul căsătoriei, este titularul acesiei acțiuni, ci au ridicat acest fine de neprimire numai în casaţie. Incidentul a fost
respins.
Tan drept: Odată ce pâriţii în tot cursul
instanțelor de fond au primit discuţiunea
procesului ce le-a fost intentat, de recurentă, cu autorizațiunea justijiei, proces în care sia alăturat însuși soţul, astfel că, înaintea Inaltei Curți sunt rău veniți a invoca o fine de neprimire de care
mau voit să se folosească înaintea în-

stanțelor de fond, unde era locul să o în-

voace. (Cas. I, dec. 1762 din 2 Martie 1926,
|
Curier Jud. 20/1926).
4, A se vedea: art. 1248, nota 5.

Art. 1243. — Bărbatul este supus, în privința averei dotale,
la toate obligaţiunile unui uzufructuar.
El este răspunzător de toate prescripţiunile câştigate asupra
averii dotale, precum și de stricăciunile întâmplate în aceeași avere

sa negligenţă. (Civ. 540, 545 urm., 1233, 1244, 1275, 1280,
1754 urm., 1877, 1878, 1881; Civ. Fr. 1562),
Tezi. fr. Art, 1562. — Le mari est tenu, ă l6gard des biens dotaux, de

din a
1281,

toutes les obligations de lusufruitier.

responsable de: toutes

II est

preseriptions acquises et dâteriorations sur-

venues par sa n€gligence.
INDEX

eşte să facă inventar de lucrurile mobile
şi constatarea stării imobilelor, înainte de

ALFABETIC

(Ia doctrină)
Abuz 17, 18.
Ascendent 25,
Asigurare 20, 28.
Bărbat 1 urm.

Cheiueli

Culpă

23,

voluptoare

13,

i

Degradări 6, 26, 27.

Desfacerea

16, 2.

căsătoriei 8, 10,

-

Două 4 urm.
Folosinţă 1, 3—5,
14— .
Forţă majoră 27.

9,

Imbunătăţiri 9-12.

12,

,

Imobile 3, 4, 6.
Incendiu 20,
Tasolvabilitate 24, 25.
Inventar 3, 4

Lucruri mobile 3, +
Moştenitori 12.
Neglijenţă 6, 22, 23, 26,
Parafernă 11,
Părinte de familie 5.
Pierdere 21.
Plus-valută 9—12,
Prescripţie 22, 23.
Procese 15,
Proprietate 15.
Reparaţii 6, 7, 8.
Restituire 6, 8.
Sarcinile căsătoriei 1,

Separaţie

de

patrimonii

10, 16—18, 21
Turmă 21,
Uzufructuar 2,
Venituri f.

12, 14, 19,

Doctrină,
1. Bărbatul are folosința bunurilor do-.
tale pentru a susţine sarcinele căsătoriei
şi el trebueşte să întrebuinţeze veniturile
acestor bunuri în acest scop. (Dailoz, R€p..

Contrat de mariage, No. 5374; Suppl., Contrat de mariage. No. 1217; Alexandresco.
VIII, partea 1, p. 501).

art. 1562 ce.
dispozițiunilor
2, Potrivit
civ, fr. (1245 c. civ. rom.) bărbatul este
supus, în privința averii dotale, la _ toate

„obligaţiunile
unui
de
R€p., Contrat
Suppl.,

Contrat

de

uzufructuar. (Dalloz,
5377;
No.
mariage,

mariage,

No.

1218;

Alexandresco, VIII, partea Î, p. 302, 312).
3. Bărbatul, după o părere, nu trebu:

intrarea în posesie a bunurilor doiale, dacă

nu există o clauză în această privință în
contractul de căsătorie. (Rodiere et Pont,
Contrat de
Râp.,
ŢII, No. 1742: Dalloz,
inariage, No. 5377).
4. După altă părere, bărbatul este obligat să facă inventarul bunurilor dotate
mobiliare şi constatarea stării imobilelor
dotale, înainte de a intra în folosința lor.
(Aubry ei Rau, ed, 4-a, V, $ 555, p. 55;
Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage,
No. 1218; Laurent,
XXIII,
No. 485: Guillouard. Contrat de mariage. IV, No. 1810;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 512).

5. Bărbatul trebueşte
de bunurile dotale ca un
familie.
(Dalloz,
Rep.
riage, No. 3578; Snpol..

să se folosească
bun părinte de
Contrat de maContrat de ma-

riage, No. 1218; Alexandresco, VIII, partea I, p. 516).
i
6. Bărbatul trebueşte să restitue imobilul dotal în bună
stare
de reparaţiuni,

fiind

răspunzător

deteriorările

de

întâm-

plate prin neglijența
sa.
(Dalloz. Râp.,
Contrat de mariage,
No.
4099; Alexandresco. VIII, partea 1, p. 315, 317).

7. Bărbatul

nu

este

răspunzător

de re-

paraţiunile mari
decât 'atunci când au
„fost ocazionate de lipsa reparațiunilor de
întreţinere. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 5380; Alexandresco, VIII, partea I, p. 317).

8.
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In

cazul

când

bărbatul

a făcut

re-

Art, 1243

DESPRE

CONTRACTUL

paraţiunile mari necesare pentru conservarea bunurilor dotale, pe care nu era
obligat să le facă, el va avea dreptul de
repetițiune la desfacerea căsătoriei. (Rodicre et Pont, III, No. 1750; Dalloz, Rep.,
Contrat de mariage, No. 3380; Guillouard,
Contrat de _mariage, IV, No. 1814: Ale-

xandresco, VIII, partea [, p. 314),
9. Dispoziţiunile art.
599
e. civ,

rilor dotale încetează numai

căsătoriei

In acest

valuta

bunurilor,

dreptul
rei

la

o

bărbatul

despăgubire

căsătoriei

niu.

caz,

dotale,

sau

egală

va

No.

"17.

a separaţiei

fr.

11.

bărbat

luta,

1219),

cu

el nu

va

avea

dreptul

(Rodiăre

bunurilor
et

Pont,

III,

No.

ale

IV,

13.

No.

gubească pe
toare făcute

tale,

ceasta

însă
se

(Troplong,

5595:
No.

nu

este

obligată

fr.

să despă-

bărbat de cheltuelile volupde el asupra bunurilor do-

el poate

poate

Contrat

Dalloz,

să

face

de

R6p.,

le

ridice

fără

Contrat

3584).

dacă

a-

deteriorare.

mariage,

IV,

de

No.

mariage,
.

14. Dispoziţiunile art. 608 şi 609 e. civ,
fr. (548 şi 549 e, Civ. rom.)
îşi găsesc
aplicaţiunea și la folosința bărbatulu
i asupra

bunurilor

dotale.

(Dalloz,

Re&p.,

trat de mariage. No. 3395),

la

15.

Cheltuelile

folosința

cu

bunurilor

procesele

Con-

privitoare

Aotale

vor fi suportate de: bărbat, iar cele privitoar
e la proprietatea acestor bunuri vor
îi suportate
de femeie. (Dalloz, Rep., Contrat
riage, No. 5586; Alexandresco, VIII, de mapartea
], p. 515).

16;

Folosinţa

bărbatului

a

-

asupra

bunu-

pentru

pagubele

cauzate.

îndes(Ro-

1735; Dalloz, Rep.
1 c.

civ.
buNo.

Dalloz,

Râp.,

nu-şi

găsesc

Contrat

de

aplica-

vitelor pierite, folosindu-se
de pretul rezultat, până la desfacerea
căsătoriei
sau separaţia de patrimonii.
(Roditre et
Pont, III, No. 1733: Dalloz,
Rep... Contrat
de mariage, No. 3388).
22. Potrivit dispozițiunilor art. 1562
ce,
civ. fr. (1245 c. civ. rom.) bărbatul
răspunzător de toate prescripțiunile este
câştigate asupra averii dotale
prin neglijen-

femeii.

1808).

Femeia

suficiente

21. În cazul
când
turma
constituită
dotă a pierit, bărbatul
va
putea
vinde
pieile

Dalloz,

mentul său. (Rodiăre et Pont, TII, No. 1724;
emante et Colmet de Sanierre, VI, No.
221 bis, VIII; Aubry et Rau, ed.
$ 555, nota 28, p. 552; Dalloz. R&p.,4-a. V,
Contrat de mariage, No. 3583: Suppl.,_Contrat de mariage, No. 1219; Laurent.
XXIII,
No. 481; Guillouard, Contrai de
mariage,

de

societatea de asigurare sau
de
casa ce ar clădi-o această
societate, (Ro
diere et Pont, II, No. 1755;
Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No. 3588).

de

(529 c. civ, rom.) nu-şi găsesc aplicaţiu
nea
la folosinţa bărbatului asupra bunurilor
dotale şi bărbatul sau moştenitorii
săi
dreptul să fie despăgubiţi de plus-valu au
ta
pe care a lăsat-o fondului dotal, în
detri-

sunt

femeii

No.

plus-va-

1725;

bărbatului

mariage,
3388).
20. In cazul când casa dotală
a fost
incendiată, bărbatul se va folosi
de suma
plătită de

plus

Rep., Contrat de mariage, No. 3384),
12. Dispoziţiunile art, 590 ce. civ.

sale

(564 ce. civ. rom.)

1735;

la excedent.

parafernale

al

tiunea la folosința bărbatului
asupra
nurilor dotale. (Rodiăre et Pont,
III,

fr.

decât dacă femeia
sa obligat în mod
formal să le plătească şi chiar în acest
caz, el nu va putea să le execute decât

asupra

folosinţă

patrmonii.

de mariage,

Contrai de mariage, No. 3587).
19. Dispoziţiunile art. 624 al.

de patrimo-

întrec

de

-

de

diăre et Pont, III, No.

desface-

cheliuelile făcute

înbunătăţirile,

Abuzul

tularea

.

In cazul când

la desfacerea

separaţia

1220).

nurile

(Dalloz, R6p., Suppl., Contrat de ma.
riage,
No.

la

asupra bunurilor dotale, poate aduce
separaţia
de
patrimonii.
(Dalloz,
R&,,
Contrat de mariage, No. 5387).
18. In acest caz, bărbatul nu va putea
cere respingerea cererii de separație
de
patrimonii decât dacă va dovedi
că bu-

avea

cu

la data

sau

(Dalloz, R€p., Suppl., Contrat

(539 c. civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea
la folosința bărbatului asupra bunurilor
otale, aşa încât bărbatul va avea
dreptul
să ceară despăgubiri pentru îmbunătățirile
aduse bunurilor dotale care au
adus
rirea valorii acestor bunuri, deoarece măel
nu ceșie obligat să facă asemenea
îmbunătăţiri. (Dalloz,
R6 „
Contrat
riage, No, 3381; Suppl., Contrat de made mariage, No. 1219).

„10.

» Codul civi

DE CĂSĂTORIE

ta

sa.

(Rodiăre

Aubry
21, 22,

et Rau,
p. 551:

23.

Bărbatul

et

Pont,

III, No.

1751;

ed. 4-a,
V, $ 555, notele
Dalloz, Rep., Contrat de

mariage, No. 3379: Suppl., Contrat
riage, No. 1218; Laurent, XXIII, No.de maAlexandresco, VIII, partea ÎL, p. 517, 478;
518),
nu

are

nicio

responsabi-

litate, dacă nu există nici culpă, nici neglijenţă din partea sa, chiar în privinţa
prescripţiilor

dobândite,

cum

ar

fi de

e-

xemplu, când prescripţia era aproape înde.

plinită în momentul celebrării căsătoriei.
(Duranton, XXI. No. 301; Roditre et Pont,
III, No. 1751; Troplon , Prescription, II,

No. 760 urm.; Vazeille, SP reseriptie

I, No.
Mareadă, Art. 2252 urm.; Aubry et
Rau, ed. 4-a; V, $ 535 text şi nota 21,
p. 551: Laurent XXII. No. 54: Huc, IX,
No.
282:

IV,
I,

p.

491; Guillouard, Contrat de mariage,
No. 47099; Alexandresco, VIII, partea *
285,

284,

317,

318,

349).

,

24. Bărbatul este răspunzător de insolvabilitatea: debitorilor dotei, dacă nua
cerut la timp sumele datoriei de ei. (Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 3379; Huc,

IX,

No.

491;

Jouitou,

416; Planiol, III, No.

VIII, partea

1, p. 318).

Hegime

dotal,

No.

1515; Alexandresco,

„ Întârzierea bărbatului va putea
scuzată, dacă debitorul femeii ar fi fostfi
un ascendent al ei şi deci îngăduirea băr-
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,

Codul civil

DESPRE

CONTRACTUL

batului putea
fi
scuzabilă întrucâtvă,
(Planiol, INI, No. 1515; Alexandresco, VIII,
partea IÎ, p. 318, nota 4).
26.. Potrivit dispoziţiunilor art. 1562 e
civ. în. (1245 ce. civ. rom.) bărbatul este
de
răspunzător
stricăciunile întâmplate
bunurilor dotale din neglijența sa. EDal.
loz, R€p., Contrat de mariage, No. 5580;
Suppl., Contrat de mariage, No. 4218; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 319).

Art, 1244

DE CĂSĂTORIE

„28.

Bărbatul

va fi responsabil

că nu

a

asigurat sau nu a reînnoit asigurarea imo-

bilului dotal, numai
gație a fost prevăzută

când această obliîn contractul de că-

sătorie. (Roditre et Pont, III, No. 1754;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 320).
29. A se vedea: art. 1242 din codul civil

cu

notele

27. Stricăciunile cauzate bunurilor dotale prin caz foriuit, vor fi suportate de

respective.

|

Jurisprudenţă,

femeie. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 536,
p. 554; Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de
Alexandreseo, VIII,
1218;
No.
mariage,
partea I, p. 319),

(Continuare
IL. A

dela

se vedea:

1924 până

art,

1242,

la 1927)

nota

2.

Art, 1244 — Bărbatul nu este dator să dea cauţiune pentru
primirea dotei mişcătoare !) a femeei, dacă nu s'a supus la această îndatorire prin contractul de căsătorie. (Civ. 541, 1243, 1245,

1281; Civ. Fr. 1550).

Text. fr. Art. 1550. — Le mari n'est pas tenu de fournir eaution poui
la, râception de la dot, sil n'y a pas 6t6 assujetti par le contrat de mariage,
Bibliografie

(continuare).

Docan P,.Gnonee, Studii de drept civil comparat, p. 65.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Asigurare 11,
Bărbat1 urm,
Bunuri viitoare 4.

Intârziere 8,
Responsabilitate 10,
Separaţie de patrimonii 2,

Terţi 4, 10,

Canţiune 1 urm,

Donaţiune

4,

Testament

Dotă 1 urm,
Garanţie 1 urm.
Insolvabilitate

nu a fost obligat prin contractul de căsă-

4,

. Uzufeuct 1, 9.
Venituri

2, 6,

torie,

8,

Contrar

dispoziţiunilor

dela

uzu-

fructul ordinar, bărbatul, potrivit dispozițiunilor art. 1550 c. civ. fr, (1944 e. civ.
rom.), nu este obligat să dea cauţiune,
dacă nu a fost supus la această îndatorire
prin contractul
de
căsătorie.
(Dailoz,

Rep., Contrat de mariage. No. 529%: Alerandresco, VIII, partea I, p. 305, nota

4,

515).

2. Bărbatul, chiar dacă ar fi devenit insolvabil, nu poate fi supus la cauţiune,
dacă nu s'a prevăzut această îndatorire

prin

contractul

de căsătorie;

în acest caz,

singura măsură asigurătoare permisă de
lege, esie separaţia de patrimonii. (Trolong, Contrat de mariage, IV, No. 3156;
Dale, Râp.,
Contrat
de
mariage, No.

5309; Baudry,' Le
Courtois
et Surville,
Conirat de mariage, III, No. 1649).
3. Cu toate că prin contractul de căsăto-.
rie bărbatul

țiune, totuşi
timpul

nu

a fost obligat

el poate

căsătoriei,
1 In textul

să dea

dacă

francez

voieşte

lipseşte

să dea

cauţiune
și

cuvântul

31235, — Codul civil adnotat —VIII.

ca

fac femeii

Doctrină.
1.

cauţiune este valabilă. (Roditre et Pont,
III, No. 1744; Baudry, Le Courtois et Şurville, Contrat de mariage, III, No. 1648).
4. Terţii donatori sau testatori pot impune, ca bărbatul să dea cauţiune, deşi

cau-

în

această

o

condiţiune

în timpul

a liberalităţii

căsătoriei,

care

ce

o

şi-a

bunurile viitoare. (Huc,
dotă
constituit
IX, No. 441; Baudry, Le Courtois et Sur1650: Guillouard, IV, No.
ville, III, No.
1812; Alexandresco, VIII, pariea |, p. 315).
5. Bărbatul este obligat a da cauţiunea
pe care şi-a luat îndaiorirea s'o dea prin
contractul de căsătorie. (Roditre et Pont,.
TUL, No. 1745; Alexandresco, VIII, partea

I, p. 545, 516).
6.
drept

nu
Insolvabilitatea' cauţiunii,
femeii să ceară bărbatului. ca

dă
să

valabilă. (Duranton,
dea o altă cauţiune
XV, No. 407).
7. În cazul când prin contractul de căsătorie, bărbatul s'a obligat să dea cauţiune,
fără a se preciza ce anume, cauţiunea va
trebui să îndeplinească condiţiunile prevăzute de ari. 2018 şi 2019 e. civ. fr. (1659
şi 1660 c. civ. rom.). (Duranton, XV, No.
407; Roditre et Pont, III, No. 1745).
veniturile
pretinde
8. Bărbatul poate
dotei, deşi a întârziat să dea cauțiunea la
care a fost obligat prin contractul de că:
sătorie. (Duranton, XV, No. 407).

bărbatul nu găseşte
9, In cazul când
cauțiunea la care a fost obligat prin con-

„mișcătoare“.
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Art, 1245

DESPRE

CONTRACTUL

traciul de căsătorie, se vor aplica dispozițiunile art. 602 şi 605, c. civ. fr. (542 şi
545 _c. civ.
et Pont, III,
partea ÎI, p.
10. Terţii

femeie,

dacă

rom.) dela uzufruci, (Roditre
No. 1746; Alexandresco, VIII,
516).
vor fi răspunzători
faţă de

au

plătit

datoria

doială

în

mâinile bărbatului fără să fi cerut cauțiunea la care acesta a fost obligat prin
contractul de căsătorie. (Roditre et Pont,

DE

Codul

CĂSĂTORIE

civil

INI, No. 1745; Baudry, Le Courtoiset Surville, III, No.
1650; “Guillouarăd, IV, No.

1812).

1].

Aa

Bărbatul poate

tractul

de

cauţiune,

promite

căsătorie
pentru

a

alte
garanta

decât

restituirea

tei. (Rodiăre et Pont, III, No.

Le Courtois et Surville,
riage, TI, No. 1649).

prin con-

asigurări

do-

1747; Baudry,

Contrat

de

ma-

Art, 1245. — Dacă dota sau parte din dotă consistă în obiecte mișcătoare, prețuite prin contractul de căsătorie, bărbatul se
face proprietar acelor obiecte, rămâind debitor de preţul lor, afară
dacă s'a cuprins în contractul căsătoriei declaraţiunea că prețuirea
nu face vânzare. (Civ. 472 urm., 1246, 1272 urm., 1509 $$2, 3;
Pr. civ. 718; C. com. 793 urm.; Civ. Fr.1551).
Tezi. fr. Art.

1551.

—

Si la dot ou partie de la

dot

consiste

en objets

mobiliers mis ă prix par le contrat, sans dâelaration que L'estimation

pas vente, le mari

en devient propriâtaire,

au mobilier.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acţiuni
21
Alegere

industriale

Bani 11.

18, 19,

Bunuri viitoare 13,
Celebrarea căsătoriei

,

Lucruri
Lucruri
Lucruri

26 —30,

12,

căsătoriei

+, 5,

Deteriorare 3, 28, 29, 30.
Donaţiune 13.
Dotă 1 urm,
Evicţiune 5,
Executare silită 8,
Fond de comerţ 15, 16, 17,
Formulă sacramentală 22,

Intenţiune 22,
Lucruri
consumptibile
Lucruri
Lucruri

de mariage,

mariage, No.
1221;
Alexandresco, VIII.
partea I, p. 275).
3.
Proprietatea
obiectelor
mişcătoare
preţuite prin contractul de căsătorie, trece
la bărbat dela data celebrării căsătoriei;
prin urmare. dacă în intervalul dela data
contractului de căsătorie şi până la data
celebrării căsătoriei, lucrurile pier sau se
deteriorează, pierderea sau deteriorarea se
face ne
socoteala
femeii.
(Huc, IX, No.
442; Guillouard. Contrat de mariage, IV,
No. 1775).

3,

21, 28, 29, 30,

13, 19, 21, 28, 29,

Restituire

în

natură

Revendicare 8,

10,

Risc 3, 28, 29, 30,
Separaţie de patrimonii 4,

5, 23,
Succesiune 13,

Forţă majoră 30,
Grâne 7, 8.

4.

Taxe de înregistrare 21,
Termeni sacramentali 22,
Urmărire silită 8,
Vânzare 14, 21, 22, 24, 25,

7,

corporale 6,
destinate a fi vân-

Vin 7, 8.

dute 14.

Potrivit

TIT:

dispoziţiunilor

art. 1551

c.

civ. fr. (1245 ce. civ. rom.), dacă dota sau
parte din dotă consistă în obiecte mişcătoare preţuite prin contractul de căsătorie,
bărbatul se face proprietarul acelor obiecţe.

rămânând

debitor

de

preţul

lor, afară

dacă s'a cuprins în contractul de căsătorie
declaraţiunea că prețuirea nu face vânzare. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.

5395; Suppl., Contrat de mariage, No. 1221:
Alexandresco, VIII, partea I, p. 275).
„2. Pentru ca dispoziţiunile
art. 1551 e.

civ.

fr.

(1245

aplicaţiunea,

e

civ.

trebueşte

Tom.)

ca

să-şi

găsească

prețuirea

să se

Dela

No.

5595;

data

Suppl.,

celebrării

Contrat

căsătoriei.

de

băr-

batul devine proprietarul obiectelor prețuite prin contraciul de căsătorie, și va
datori prețul lor la data restituirii, care
are loc la desfacerea căsătoriei sau separația de patrimonii, indiferent de valoarea
acestor obiecte la această dată. (Demante

et

Doctrină,

„L.

_facă în însăşi coniractul de căsătorie. O
prețuire posterioară
căsătoriei
sau
înir'un act anexat la contractul de căsătorie,
nu produce efect. (Dalloz, R&p., Contrat

Pierdere

Preţuire 1 urm,
Preţuire posterioară 2.
Privilegiu 23,
Proprietate 1 urm.
Rectificare 24, 25,
Rente 18, 19, 20,
Responsabilitate 16,
Restituire 4, 5, 7, 10, 11,

22, 26—30.

7, 16, 23, 24,

donn6

Părinte de familie 16,

Pret 4, 5, 7, 19, 21, 23, 28,

3, 4,

Consumare 12.
Creanţe active 18, 19, 20.
Creditori 8.
Declaraţie contrară 1, 21,
Lesfacerea

fungibile 9—14,
incorporale 6,
mișcătoare 1 urm.

n'en fait

et n'est d6biteur que dn prix

Colmet

557;

Aubry

Dalloz,

de

et

Santerre.

VI.

No.

224

bis,

Rau.

4-a

V,

$ 536.

p.

Râp..

ed.

Suppl.,

Contrai

de ma-

riage, No. 1225).
5. Această soluţiune are loc, chiar dacă
bărbatul fiind evius de lucrul constituit
dota, ar fi primit dela constituitorul dotei

o sumă mai mare pentru evicțiunea suferită. (Demante et Colmet de Sanierre,
VI. No. 224 bis. TII; Dalloz, Râp., Suppt,
„Contrat

de

mariage,

No.

1225).

6. Dispoziţiunile art. 1554
e.
civ. fr.
(1945 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea,
în principiu, la ioate obiectele mobiliare,
lără distincţie, corporale sau incorporale.
(Rodiâre et Pont, III, No. 1668; Troplong,
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Conirat de mariage, IV, No. 5160, 3164;
Marcade, Art. 1551—1553, No. 1, 2; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de

mariage,

III,

No.

1609:

Jouitou,

Râgime

doial. No. 588; Guillouard, Contrat de maAlexandresco, VIII,
1775;
riage, IV, No.
partea. |, p. 272).
7. Când dota consistă în lucruri care se
consumă prin întrebuințare, cum sunt: grâ-

devine proprie-

etc.. bărbatul

nele, vinul,

iarul lor fără să fie nevoie de prețuire şi
deci va trebui să restitue la desfacerea
căsătoriei lucruri de aceeaşi calitate caniitate şi valoare sau prejul lor. (Rodiere
et Pont, III. No. 1666. 1720; Aubry et Rau.
ed. 4-a, V. $ 556, p. 557; Demanite et Col-

met de Santerre, VI, No. 221 bis, I; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de

mariage, III, No. 1605; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1766: Planiol, III,
No. 1505; Alexandresco. VIII, partea I, p.

260).

8. In acest caz, creditorii bărbatului vor
putea urmări aceste lucruri care au trecuti
în proprietatea acestuia, femeia neputându-le revendica. (Alexandresco, VIII, par!
tea I, p. 261).
lucrurile fun9. In ceea ce priveşte
bărbatul
gibile.
proprietadobândeşie
fără să fie nevoie să fie pretea lor
țuite, fiind deajuns ca să se prevadă în
contractul de căsătorie cantitatea şi calitatea lor. pe care va restitui-o la desfaceNo. 410;
XV,
rea căsătoriei. (Duranton,
Rodiăre ei Pont, III, No. 1666. 1720: Odier,
TII, No. 1217; Maread6. Art. 1551—1353,
No. 1; Aubry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 556, p.

557: Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
5394: Suppl., Contrat de mariage, No.
No.

TX,

Huc,

1222;

Râgime

Jouitou,

442:

Courtois

Le

Baudryv,

586:

No.

doial,

el

Surville, III. No. 1610: Guillouard. Con1766; AlexanNo.
trat de mariage, IV,
dresco, VIII, partea 1, p. 261).

fungibile pri-

10. Restituirea lucrurilor
de

rere,

se va

face

în natură

tate

şi calitate.

(Roditre

1720; Troplong,
No. 5157 _urm.:

după

o pă-

aceeași

canti-

preţuire,

fără

bărbat

mife

în

et Pont,

III,

No.

Contrat de mariage, IV,
Dalloz, Rân., Contrat de

xariage. No. 5595; Suvpl.. Contrat de mariage, No. 1229: Guillouard, Contrat de
mariage. IV, No. 1766),
11. După altă părere, restituirea se va

valoarea lucrurilor din

face în bani după

primirii

momentul

No. 411: Dalloz,

XV,

Rep.. Contrat de mariage,

3395),

No.

12.

Lucrurile
de

contractul

din

bărbatului
iar

(Duranton,

lor.

nu

(Dalloz,

Rep,

1292).

13. Când

ziua

ziua

din

nepreţuite

fungibile

căsătorie,
când

Contrat

prin

devin proprietatea

celebrării
au

de

fost

căsătoriei,

consumate.

mariage, No.

|

femeia

şi-a

constituit

dotă

bunurile viitoare, lucrurile
fungibile doprin donacăsătoriei,
Bândite în timpul
devin proprietatea
succesiune
țiune sau

DE

Art, 1245

CĂSĂTORIE

bărbatului,

cu obligaţia

de a le restitui.

(Duranton, XV, No. 410; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III,
No.

1610).

14. Obiectele
constituite dotă
femeii,
destinate prin natura lor a fi vândute, sunt
asimilate cu lucrurile fungibile, care trec
de plin drept în proprietatea bărbatului
fără să fie nevoie de preţuire. (Duranton,
XV, No. 411; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,

$ 536, p. 557: Dalloz. Râp., Suppl.. Contrat
de mariage, No. 1225; Baudry, Le Courtois

et Surville,

Contrat

de

mariage,

III,

No. 1610; Contra: Laurent, XXIII, No, 488).
15. Un fond de comerț cu clientela sa,
pentru

a putea

trece

în

proprietatea

băr-

batului, va trebui să fie prețuit, deoarece

el nu poate fi asimilat cu lucrurile fungibile. (Troplong, Contrai de mariage, 1V,
No. 3160 urm.; Odier, III, No. 1226; Marcadă, Art. 581, No. 2, Art. 1551—1553, No.

1; Dalloz,

3596:

Râp..

Laurent.

Râeime

dotat,

Contrat

VI,

No.

No.

de mariage,

419,

587:

422;

No.

Jouitou,

Alexandresco,

VIII, partea I, p. 264),
16. La desfacerea căsătoriei, dacă fondul nu a fost prețuit, bărbatul va trebui
să restitue fondul de comerţ astfel cum
L-a administrat ca bun părinte de familie,

fiind

răspunzător

de scăderea

de valoare

provenită din o rea
sestiune. (Troplong,
Contrat de mariage, IV. No. 5160 urm.
Odier, III, No. 1226: Dalloz. Rep. Contrai
de mariage, No. 3596: Alexandreseo, VIII,
partea I, p. 265).

17. In ceea ce priveşte mărfurile fondului de comerţ, ele devin proprietatea bărbatului, fiind obligat a înlocui mărfurile
vândute prin alte mărfuri de aceeaşi cantitate, caliiate şi valoare sau a plăti valoarea lor
actuală.
(Durantoa,
XV, No.
411; Odier, LII, No. 1226; Troplong, Contrat de mariage, IV. No. 3160 urm.: Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 359%;
Jouitou, Regime dotal, No. 587; Alexandresco. VIII, partea I, p. 265).

18. Creanţele active, rentele de stat, ac-

țiunile industriale,

în principiu,

constituite dotă, rămân,

proprietatea

femeii, ele ne-

fiind lucruri fungibile. (Duranton, XV, No.
559: Odier, III, No. 1228: Troplone. Con-

trat

de mariage.

IV,

No.

3164:

Marerd.

Art. 1551—1555, No, 2: Dalloz, Rep., Contrat de mariage. No. 3597; Jouitou, Reâgi-

me dotal, No. 588).
19. Dacă însă titlurile

de creanţă

II,

No.

sau

rentele au fost preţuite prin contractul de
căsătorie, ele devin proprietatea bărbatului, care va trebui să restitue prețul fixat,
(Duranton, XV, No. 559: Rodiere et Pont,

No.

plong,

1668;

Odier,

Contrat

Dalioz, Rep.

de

III,

mariage,

IV,

1227;

Tro-

No.

3165;

Contrat de mariage No. 3398)

20. Simpla indicație a valorii nominale
a creanţelor sau rentelor constituite dotă.

nu poate fi considerată ca o prețuire, ea
constituind numai un element al desemnării iar nu o preţuire. (Duranton, XV, No.

— 1435—

Art, 1245.

DESPRE

CONTRACTUL

21. În cazul când se declară în contrac-

tul

de

căsătorie

zarea,

.că

prețuirea

constituite

proprietatea

dotă,

acestor

ne femeii, prețuirea

obiectelor

nu

face

vân-

obiecte

servind

rămâ-

pentru

deter-

minarea taxeior de înregistrare sau peniru prețul de restituit de către bărbat,

când

lucrurile

(Duranton.

XV,

ar

pieri

No.

415;

din

culpa

Rodiâre

lui.

et Pont,

INI, No. 1069; Odier, III, No. 1228; Dalloz,
Reâp.. Contrat de mariage, No. 5400; Planiol, III, No.

1505).

22, Manifestarea voinţei că prețuirea obiectelor mobiliare constituite dotă nu face
vânzarea, trebueşte să fi expresă, însă nu
e nevoie să se întrebuinţeze termeni sacramentali,
fiind
deajuns
dacă această
voinţă rezultă din ansamblul clauzelor contractului, de căsătorie. (Rodiăre et Pont, III,
No. 1667; Baudry, Le Courtois et Survile,

Contrat de mariage,
23.

La

III, No. 1608).

desfacerea

căsătoriei

raţia de patrimonii,
pentru

plata

femeia

cuantumului

sau

sepa-

lucrul este în riscul său
la data predării, lucrul

de art.

2102

torului.

(Rodiăre

Aubry

p.

et Rau,

628;

Dalloz,

et

prețuirii

No.

pierderea sau deteriorarea

sarcina

bărbatului,

4-a,

R&p.,

4 c. civ. fr.

III, No.

V,

$ 540,

Suppl..

mariage,
No.
1224;
Huc,
Jouitou, R&gime dotal, No.

1667;

nota

21,

Contrat

de

IX,
No. 44;
94, 58: Guil-

louard, Contrat de mariage, IV, No. 1768;
Contra: Demante et Colmet de Santerre,

lucrului, sunt în

femeia

Rep.,

cere pre-

Contrat

de ma-

30. După altă părere, pierderea parţială
a lucrului este în sarcina bărbatului iar
pierderea totală fortuită a lucrului este în
sarcina femeii. (Rodicre et Pont, III, No.
1673; Baudry, Le Courtois et Surville, Con.

trat de mariage, III, No. 1617; Guiliouard,
Conirat de mariage, IV, No. 1774).

Jurisprudenţă
(Continuare

dela

1924

până

la

1. Conform

disp.

art.

1245

c. civ. dacă

obiectele mişcătoare constituite
fost prețuite prin contractul de

1927)
dotă au
căsătorie,

bărbatul devine proprietarul acelor obiecte, rămânând debitor numai pentru prețul
or.
Insă, potrivit disp. art. 718 pr, civ., atunci

când

până

la valoarea

este

vorba

de

acte

dotale

au-

tentificate de către judecătoriile de ocoale
de

5000

lei inclusiv, pre-

Courtois

țuirea ce se face prin actul dotal, prin de-

24. O preţuire insuficentă sau exagerată,
dă drept soțului lezat să ceară rectifi-

afară dacă nu se face prevederea contrarie
prin act; deci, în cazul acestor acte dotale,
bărbatul când trebue să restitue obiectele

VI,

No.

224

bis,

IT;

Baudry,

Le

et Surville. Contrat de mariage,
1614; Planiol, III, No. 1505).
nu

când

țul lucrului. (Dalloz,
riage, No. 5406),

obiec-

precum şi acţiuaparţine vânză-

Pont,

ed.

în sensul ca dacă
nu mai există, el

este în drept,

batului, să exercite asupra preţului dacă
mai există
în
patrimoniul
bărbatului,
privilegiul acordat vânzătorului de lucruri

mobiliare

civil

va fi obligat să plătească preţul, iar dacă
lucrul există, el îl poate preda în natură,
chiar deteriorai,
dacă
deteriorările nu-i
sunt imputabile. (Dalloz, Rep., Contrat de
mariage, No. 5406; Baudry, Le Courtois,
et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1619).
|
29. Dacă alegerea aparţine femeii, în
ceea ce priveşte riscurile, după o părere,

telor mobiliare irecute în proprietatea băr-

"(1730 No. 5 c. civ. rom.),
nea în rezoluțiune
care

Codul

CĂSĂTORIE

sa arăiat cine va avea alegerea, ca se va
face de bărbai. (Dalloz, Rep., Contrat de
mariage, No. 5406),
28. Dacă alegerea aparţine bărbatului,

559; Roditre et Pont, III, No. 1668; Odier,
III, No. 1227; Dalioz, R6p.. Conirat de mariage, No. 339%; Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3165; Jouitou, Râgime doial, No. 388).

mobiliare

DE

carea,

la desfacerea

juirea a avut de
(Rodiere et Pont,

căsătoriei,

scop
III,

III, No.

dacă

pre-

să facă vânzarea.
No.
1674; Dalioz,

Rep., Contrat de mariase, No. 3404; Suppl.,

Contrai

de

mariage,

No.

1226).

25. Preţuirea însă poate fi rectificată
când ea nu face vânzare. (Dalloz, Rp,
Contrai de mariage, No. 3405).
„26. Se poate stipula în contractul de
căsătorie că la desfacerea căsătoriei, bărbațul

restitue

sau

femeia

valoarea

va

avea

fixată

sau

alegerea

să

se

însuşi lucrul

sau obiecte similare. (Rodiăre et Pont, III,
No. 1675; Dalloz, Râp., Contrat de mariage,

No. '3406; Huc, IX, No. 44;
Couriois et Surville, Contrat

III, No. 1617;
riage. IV, No.

27. Dacă

Guillouard,
4774).

în contractul

Baudry, Le
de mariage,

Contrat

de

de căsătorie

ma-

nu

rogare dela regula înscrisă în art. 1245 e.
civ., nu mai implică vânzarea mobilelor,

mobile,

constituite

dotă,

nu

poate

invoca

disp. art. 1245 ce. civ. conform cărora el
putea să restitue prețul obiectelor după esiimaţia din act.
Intrucât,

în speţă

este necontestat că ac-

tul dota] al intimatei este făcut tocmai în

condiţiunile

prescrise

violat

disp.

art.

natură

sau

prin

art. 718 pr. civ.,

urmează că în mod greşit se pretinde de
către fostul ei soţ, — recurentul — că sa
1945

c.

civ.

atunci

când

trebuind să restitue un obiect mobil din
cele trecute şi prețuite prin actul dotal nu
a fost obligat să zestitue numai preţul lui
după estimația din act, ci chiar obiectul în
valoarea

lui actuală..

(În speţă

o salbă de aur, sau 14.000 lei valoarea ei
actuală). (Cas. Î, dec. 3651 din 8 Octomvrie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1869).
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DESPRE

civil

Codul

Art.

CONTRACTUL

1946.— Preţuirea

nemișcătoarelor,

1246-1247

Art,

DE CĂSĂTORIE

făcută prin contractul

de căsătorie, nu strămută proprietatea lor la bărbat, dacă nu este
declarațiune expresă de aceasta. (Civ. 462 urm., 1245, 1273, 1341;
C. com.

793

urm.;

Civ.

Fr.

1552).

Texi. fr. Art. 1552. — Lestimation donne ă limmeuble constitut en dot,
men transporte point la propriât€ au mari, sil n'y en a d6elaration expresse,
INDEX

Huc, IX, No. 422; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 1769).
5. După altă părere, în acest caz, nu
se aplică raporturilor între soţi toate regulele dela vânzare, deoarece proprietatea
imobilului nu e transmisă soţului în baza
unei adevărate vânzări, ci ca printr'o vân:
zare, (Alexandreseo, VIII, partea I, p. 271,

ALFABETIC

(la doctrină)
Alegere 8,
Bărbat 1 urm.
Daune-interese 10.
Declaraţie expresă 1, 2, 3.
Evieţiune 9, 10,
Formulă sacramentală 2.
Garanţie 9, 10.
Imobile 1 urm,
Jnstrăinare 3.
Lucruri mobile 1,

Preţuire 1 urm.
Proprietate 1 urm.
Reîntrebuinţare 3.
Restituire 8.
Rezerva femeii 8.
| Risc 6.
Taxe de înregistrare 7.
Termeni sacramentali 2,
| Terţi 9, 1 9,
Vânzare 4, 5, 7, 9, 10,

272).

6. În cazul când

Preţ 6, 8.

torie

]. Contrar ca la constituirea de dotă de
lucruri mobile, potrivit dispoziţiunilor art.
1552 e. Civ. în. (1246 c. civ. rom.), preţuirea nemișcătoarelor făcută prin contractul de căsătorie, nu strămută proprietatea
lor la bărbat, dacă nu este declaraţie ex-

presă de aceasta. (Dalloz, R€p., Contrat de
mariage, No. 5591; Alexandresco, VIII, par269).

2, Pentru

trebueşte

nu

declaraţiei expresă,

existenţa
să

se

înirebuințeze

sacramentali. (Troplong, Contrat
riage, IV, No. 5144; Dalloz, R6p.,
de mariage,

No.

3391; Baudry,

termeni

de maContrat

Le Courtois

et Suzville, Contrat de mariage, III, No.
1608; Alexandresco, VIII, partea I, p. 269).
3. Astfel,

constitue

o declaraţie expresă,

dacă în contractul de căsătorie se prevede

dreptul pentru bărbat de a înstrăina imobilul prețuit, fără clauza de reîntrebuințare a preţului. (Troplong, Conirat de ma-

riage, ÎV, No. 5144; Dalloz, R6p.,
de mariage, No. 3591;
partea I, p. 270).

Contrat

Alexandresco,

VIII,

4. Când proprietatea imobilului se tran-

sferă

caz

la

este

bărbat,

vorba

după

de

prevede

în contractul de căsăcă

prețuirea

imobilului

transferă bărbatului proprietatea. bărbatul

Doctrină.

tea I, p.

se

o părere,

o adevărată

în

acest

vânzare,

deşi de o natură particulară şi se vor aplica
în specie toate regulele dela materia vinderii-cumpărării.
(Odier, IMI,
No.
1222;

va fi debitorul prețului și imobilul care
poate fi înstrăinat, este în riscul bărbatului. (Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.
3592; Baudry, Le Courtois et Surville, III,
No. 1615: Guillouard, IV. No. 1773; Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 272).
7. În acest caz, se vor plăti taxele

de

înregistrare ca şi cum ar fi avut loc vânzarea imobilului.
(Dalloz, R6p.. Contrat
de mariage, No. 3392),
8. In cazul când prin contractul de căsătorie, femeia şi-a rezervat alegerea sau
să reia imobilul sau prețul său, proprietatea imobilului până la alegere, aparţine
femeii. (Dalloz. R&p., Contrat de mariage,
No. 3407; Baudry, Le Courtois et Surville,

Contrai

de mariage,

III, No. 1617).

9. In caz de prețuirea imobilului şi cu
clauză că prețuirea
face vânzare, dacă
bărbatul este envins de proprietatea imo-

bilului, după o părere, femeiea sau constituitorul, dacă este un terţ, datoreste, în
principiu, garanție, ca şi cum ar fi avut
loe o vânzare. (Baudry, Le Courtois et Sur-

ville,

Contrat

10. După

de mariage,

altă părere,

III. No.

1615).

în acest caz, băr-

batul va avea drept numai

la suma fixată

ca prețuire, iar nu şi la daune-interese, potrivit dispozițiunilor art. 1630 urm, ce. civ.
fr. (1341 urm, e. civ. rom.). (Guillouard,

Contrat

de mariage,

IV, No.

1771).

Art. 1241, — Nemișcătorul, câștigat în timpul căsătoriei prin
bani dotali, nu devine dotal dacă nu sa stipulat în contractul de
căsătorie asemenea întrebuințare a banilor dotali.
De asemenea, nu devine dotal imobilul ce s'ar da spre plata
dotei care a îost constituită în bani. (Civ. 1254, 1307; Civ. Fr. 1553).
Text. fr. Art. 1553. — Ivimmeuble acquis des deniers dotaux n'est pas
dotal, si la condition de lemploi n'a, 6t6 stipule par le contrat de mariage.
Il en est de mâme de limmeuble doan€ en paiement de la dot constitute
en argent,

037

Art. 1247

DESPRE

CONTRACTUL

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acceptare

7, 24—26,

39.

Act autentic 38,

Cheltueli 30,
Concurenţă 23, 43, 44.
Creditori 29,

Daune-interese

24—36, 38, 40, m,

Invocare 36.
Ipotecă 15, 17, 18,
Lucruri mobile 19, 45,
Mandat 7, 24.
Modificare 1, 23, 46.
Moştenitori 36,
Naulitate 36.

Parafernă 2—10, 42, 23, 37
39, 42, 43, 47—49.
Partaj 44, 45.

31.

Debitori dotali 34, 35,
Desfacerea căsătoriei 27.
Despăgubire 8, 9,
Distrugere 49.
Dobânzi 8, 9; 33, 39, 43,

Dotă 11, 12, 14—36, 4—46,
49,
Dotalitate cuprinsă 5, 6, 40,
Efecte publice 16, 17,

Evicţiune 45, 46, 47.

Executare silită 5, 6, 48.
Facultate 12.
Folosințţă 8, 39, 43, 47,
Formulă sacramentală 13,
Imobil 1 urm.
Imobile prin natura lor 15,
Imutabilitate 1, 23, 46,
Inalienabilitate 5,
Incendiu 49,

Plata

dotei

42, , 43 43,

1,

37, 39,

40,

Proprietate 7, 8, 9, 39,
Raport succesoral 44, 45.
Reîntrebuinţare 4.
Responsabilitate
31,
32,

4, 35,

Restituire 48,
Sarcine 15, 18.
Schimb 44.
Separaţie
de

48,

|
patrimonii

Succesiune 42, 44, 45.
Termen 27.
Termeni
sacramentali

13.

Terţi 13, 21, 28, 37, 46, 47.
Urmărire silită 5, 6, 48,
Valoare 5,
Valori imobiliare 16.

Doctrină,
]. Articolul 1553 ce, eciv. fr. (1247 c, civ,
rom.-), prevede
două
reguli şi anume:
una,
în privința
imobilelor
dobândite
în
timpul
căsătoriei
cu
banii
dotali
și alta în privința
imobilelor.
date
în
plata
dotei care
a fost constituită în

bani.

Aceste

regule

constituesc

aplica-

fiuni ale principiului pus
în articolul
1545 c. civ. îr. (1236 ce. civ. rom), după
care, în timpul căsătoriei dota nu poate
să fie transformată prin voința. soților în
elementele sale esenţiale, nici nu poate
fi denaturată în privinta calităţii bunurilor din care se compune. (Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 554, p. 557; Baudry, Le Cour-

tois et Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1578. Guillouard, Contrat de mariage,
LV, No. 1739, 1840: Alexandresco, ed. 2-a,
VIII, partea I, p. 205, 20%: N. Georgean,
Studii Juridice, [II p. 88).
2. Când în contractul de căsătorie nu
se prevede clauza întrebuințării banilor
dotali, bunurile imobile dobândite cu banii dotali nu sunt dotale ci parafernale,
chiar dacă în actul de cumpărare s'a sti.
pulat că imobilele sunt dobândite prin
întrebuinţarea banilor dotali şi dacă femeia a declarat în act că primeşte această
întrebuințare a banilor dotali, (Duranton,
XV, No. 425: Troplong, Contrat de mariage,
LV, No. 5181; Demante et Colmet de San-

terre, VI, Ne. 225 bis, III; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 5534, text şi nota 25, p. 537;
Dalloz. R&p..
Contrat
de mariage. No.
5950; Huc, LX. No. 454; Baudry, Le Cour-

tois et Surville,

No.

Contrat

1590; Gaillouard,

IV. No. 1740;

de mariage,

Contrat

Alexandresco,

Codul

partea I, p, 204, 205; N.
juridice, III, p. 88, 89).

Indoială 13.
Înstrăinare 5, 6.
Intenţie 35, 46.
Inter:s 28, 29.
Intrebuinţare 2—8, 10—22,

.

Act sub semnătură
privată 38
Alternaţie 12.
Anulare 36,
Ascendenţi 37, 44,
Asigurare 49,
Bani dotali 1 urm,
Bunuri prezenie 4, 48.
Bunuri viitoare 4, 48,
Capital 45,

DE CĂSĂTORIE

III;

de mariase,

ed. 2-a, VIII.

3. Sa

imobilul

că

decis

Georgean,

civil
Studii

cu

cumpărat

bani dotali, nesupus prin contractul ma.
trimonial clauzei e întrebuințare, nu devine dotal, chiar dacă în actul dotal se
declară că de banii constituiți dotă nu
se poate dispune decât cu ştirea tribunalului şi chiar dacă tribunalul liberând
banii a dispus că imobilul ce se va cumpăra va deveni dotal şi chiar atunci când
în actul de cumpărare se dispune că imobilul a devenit dotal, deoarece art. 1247
e. civ., este categoric şi nu suferă nicio
interpretare.
(N. Georgean,
Studii uri.
dice, III, p. 89).
4, Chiar dacă
femeia
şi-a constituit
dotă toate bunurile sale prezente şi
vii.
toare. imobilele dobândite în timpul
căsătoriei cu banii dotali, nu devin dotale
ci paraiernale, dacă nu sa stipulat
în
contractul de căsătorie asemenea întrebuințare a banilor dotali. deoarece
arț,
1274 ce. civ. rom, (1555 e. civ. fr). nu face
nicio deosebire și prin bunurile viitoare
nu se înţeleg decât bunurile dobândite

e femeie cu titlu gratuit.

ed. 4-a, V. $ 554, text
Guillouard, Contrat de
1741; Huc, IV, No. 443:
2-a, VIII, partea TI, p.
Studii Juridice, III. p.

5. Sa

emis

în

(Aubry et Rau,

şi nota 30, p, 539;
mariage, IV, No.
Alexandresco, ed,
205: N. Georgean,
89, 90).

doctrină

o părere

după

care imobilul dobândit cu banii dotali,
fără clauză de întrebuințare, deşi nu este
dotal ci parăfernal, totuşi trehueşte considerat ca reprezentarea si gajul banilor
dotali întrebuințaţi
la
dobândirea
lui.
Pentru ca acest sistem. numit şi sistemul
dotei sau al dotalităţii cuprise (dotalite
renfermâe) să-şi găsească aplicaţiunea,
se
cer următoarele condițiuni: o dobândire
de imobil de către femeie în timpul
cășătoriei: ca această dobândire să se
îi
făcut în schimbul banilor dotali şi
ca în
contractul de căsătorie să nu fi fost
prevăzută o asemenea
întrebuințare a banilor dotali. În acest sisiem imobilul
poate
fi înstrăinat, însă este inalienabilă
valoarea care reprezintă banii dotali,
deoa-

rece

valoarea

imobilului

reprezintă

dota

până la concurența sumei dotale
întrebuintată la dobândirea lui; de
asemenea,
imobilul poate fi urmărit, silit cu condițiunea de a se scoate mai întâi banii

dotali întrebuinţaţi la dobândirea lui. (Aubry

et Rau,

29, $ 558,

p.

ed. 4-a,

it;

V, $ 5534, text şi nota

Dalloz,

Rep.

Suppl.

Contrat de mariage, No. 1457; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de ma.
riage, II, No. 1554 urm., 1597 urm).

6. După

altă părere, imobilul dobândit

cu banii dotali poate fi înstrăinat de femeie şi poate fi urmărit silit în întregimea lui, deoarece el nu reprezintă valoarea banilor dotali şi nici nu devine dotai,
<i prețul său este disponibil. (Troplong,
ontrat de mariase, IV, No. 5189 urm.;

Marcad6,
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art.

1535,

No.

4;

Huc,

IX,

No.

*

Codul
454

civil
urm.:

DESPRE
Gouillouard,

Contrat

CONTRACTUL
de

ma-

DE CĂSĂTORIE

Art. 1247

ed. 2-a. VIII, partea I, p. 207; N. Georgean,.
Studii Juridice, III, p. 93).
,
7. Imobilul dobândit cu banii dotali în
11. În cazul când în contractul de cătimpul
căsătoriei,
când
în
contractul
sătorie a fost stipulată întrebuinţarea banilor dotali în cumpărare de imobile. ide
căsătorie
nu
sa
stipulat o
asemobilul dobândit prin întrebuinţarea bamenea întrebuințare a banilor dotali, aparnilor dotali va deveni dotal; această soține aceluia dintre soți, în numele căruia
luţiune rezultă a contrario din dispozisa făcut dobândirea, Dacă dobândirea s'a
țiunile articolului 1247 c. civ. rom, (1555
făcut de către bărbat în numele său, ic€. civ. fr.). (Duranton, XV, No. 427; Marmobilul îi aparţine: dacă bărbatul a docade art. 1551, 1555, No. 5: Demante et
bândit imobilul
în numele 'soţiei, fără
Colmet de Sanierre, VI, No. 225 bis, II;
mandat din partea ei şi fără ca ea să acAubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 534, p. 539;
cepte achizițiunea, imobilul de asemenea
Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
îi aparține; dacă însă femeia a dat man4051; Suppl., Contrat de mariage, No.
dat soțului său sau dacă achiziţiunea s'a
1456: Laurent, XXIII, No. 468: Baudry,
făcut fără mandat, însă ea acceptă achiLe Courtois et Surville, Contrat de mazițiunea sau dacă achiziţiunea s'a făcut
riage, III, No. 1585; Guillonard, Contrat
de către soţie cu autorizaţia soțului său,
de mariage, IV, No. 1748; Alexandresco,
ea va fi proprietara imobilului dobândit
ed. 2-a. VIII, partea I, p. 205, 206; N. Georcu banii doiali; dacă imobilul a fost dogean, Studii Juridice, LII, .p. 95, 94).
bândit de ambii soti, el le va apartine a12. Sa decis că imobilul cumpărat în.
mândorura. (Duranton, XV, No. 426: Trobaza unei clauze facultative de întreplong, Contrat de mariage, IV, No. 31%,
buinţare prevăzută în contractul de că5197, 5198: Demante et Colmei de Sansătorie nu devine dotal, spre deosebire.
terre, VI, No. 225 bis, IV, V, VI: Aubry et
de cel cumpărat în baza unei clauze de
Rau, ed, 4-a, V, $ 554, p. 557, 558; Dalloz.
întrebuințare simplă sau alternativă, deRp.
Contrat
de
mariage,
No.
5540;
oarece clauza alternativă implică obligaSuppl., Contrat de mariage, No. 1198, 1199,
1200; Huc, IX. No. 445; Baudry. Le Cour- . tivitatea întrebuinţării, pe când cea facultativă nu. (N. Georgean, Studii: Juritois et Surville, Contrat de mariage, III,
dice. III. p. 94).
|
No. 1592: Guillouard. Contrat de mariage
13. Clauza
de
întrebuințare
întrun
IV, No. 1741, 1745; Alexandresco, ed. 2-a,
contract de căsătorie trebueşte să fie stiVIII, partea I, p. 208, 209: N. Georgean,
pulată în mod expres; ea nu poate fi staStudii Juridice, III p. 91, 92),
bilită pe cale de deducţiune. Pentru e8. In cazul când imobilul dobândit prin
xistența clauzei de întrebuințare nu e
bani dotali devine proprietatea femeii,
nevoie să se întrebuințeze, în coniractul
bărbatul trebueşte să fie despăgubit pende căsătorie, termeni sacramentali; în caz
tru lipsa de dobânzi la banii întrebuinde îndoială dacă există sau nu stipulată
taţi pentru
acbhiziţiunea imobilului;
aclauza
de întrebuințare,
se va' decide
ceastă despăgubire, după o părere, se va
pentru inexistența acestei clauze, deoaface prin cedarea bărbatului a folosinţei
rece în acest caz, terţii cari au contractat
imobilului dobândit. (Duranton, XV, No.
cu femeia dotală nu au fost îndcaţuns-de
426; Troplong, Contrat de mariage, IV,
înştiințaţi de obligaţia ce le incumba de
No. 5198: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554,
a observa executarea întrebuințării bap. 558; Baudry, Le Courtois et Surville,.
nilor dotali. (Dalloz, R&p.. Contrat de maContrat de mariage, III, No. 159; Aleriage, No. 5950; Alexandresco,
ed. 2-a,
xandresco, ed. 2-a, VIII, partea |; p. 209),
VIII, partea LI, p. 209, nota 5; N. Geor9. După altă părere, în cazul când igean, Studii Juridice, III, p. 94).
mobilul dobândit prin banii dotali devine
14. Pentru ca bunurile dobândite prin
proprietatea femeii, bărbatul va fi desîntrebuințarea
banilor dotali, în
cazul
păgubit pentru lipsa de dobânzi la banii
când este stipulată în contractul dotal
întrebuințaţi pentru achiziționarea imobiclauza de întrebuințare, să devină dolului, prin plata dobânzilor sumei. întretale, trebueşte ca întrebuințarea să fie
buinţate la achiziţionare.
(Demante et
făcută conform cu stipulaţiile din conColmei de. Santerre, VI, No. 225 bis, V;
tractul de căsătorie, în ceea ce priveşte
Guillouard, Contrai de mariage. IV, No.
natura şi calitatea bunurilor,
deoarece
1742).
voinţa exprimată de către soți în con10. Cu toate că art. 1247 e. civ. rom.
tractul de căsătorie esie absolută. (De(1555 c, civ. fr.), vorbeşte numai de imomante et Colmei de Santerre, VI, No. 225
bilele dobândite prin bani dotali, dispobis, VIII: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 534,
zițiunile sale îşi găsesc aplicaţiunea şi la
p. 540: Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
mobilele dobândite prin bani dotali; prin
No. 5984; Suppl., Contrat de mariage, No.
urmare, mobilele dobândite în timpul că1421; Huc, IX, No. 444: Guillouard, Consătoriei prin banii dotali; nu devin dotrat de mariage, IV, No. 1751; N. Geortale, dacă nu s'a stipulat în contractul de
gean, Studii Juridice, III, p. 94. 95).
căsătorie o asemenea întrebuințare a ba15. Dacă în contractul de căsătorie este
nilor dotali. (Huc, IX, No. 445; Baudry,
prevăzută clauza de întrebuințare a baLe Courtois et Surville, Contrat de manilor dotali, însă fără să se prevadă o
riage, III, No. 1599; Guillouard, Contrat
desemnare specială a întrebuinţării, soţii
de mariage, IV, No. 1740; Alexandresco,

riage, IV, No.

1742).

„
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Art, 1247

DESPRE

vor fi obligaţi să întrebuinţeze
tali în cumpărări, în numele şi
femeii, de imobile prin natura
oferă garanţie suficientă, adică

rezoluţiunii

sau

evicţiunii

şi

CONTRACTUL

banii dointeresul
lor, care
nesupuse

libere

decis că, în împrejurări

traci să se prevadă

extra-

ordinare, tribunalul va putea să autorizeze întrebuinţarea banilor dotali în valori serioase, în afară de imobile. (Dalloz,
Rep...
Contrat
de
mariage,
No.
3991;
Suppl., Contrat
de mariage,
No.
1424;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, VIII, partea I, p. 208).
-

22. Peniru

17. De asemenea, s'a decis că banii do-

banilor

No. 4007),

„19. Pentru

ca

întrebuinţarea

banilor

20. După altă părere, art. 1247 ce. civ.
rom, (1553 e. civ. fr.), prevede că imobilul
dobândit în timpul căsătoriei prin
bani

dotali

devine

va fi stipulat

inalienabil,

în contractul

atunci

când

de căsătorie

se
o

ca i-

ca

întrebuinţarea

banilor

23. În

cazul

când

imobilul

cumpărat

are o valoare mai mare decât sumele dotale întrebuințate, el nu va fi dotal decât
până la concurența sumelor de bani qotali întrebuințate la cumpărare, deoarece
dota nu poate fi mărită în timpul căsătoriei. (Demante et Colmet de Santerre, VI,
No. 225 bis, IX; Dalloz, R&p., Contrat de
mariage, No. 4015; Huc, IX, No. 444; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1858; Planiol, III, No.
1495; Alexandresco, ed. 2-a, VIII, partea
I, p. 207, text şi nota 3; N, Georgean, Stu-

dotali poate

să fie considerată ca regulat făcută,
trebueşte, după părerea dominantă,
ca în
tul prin care se face întrebuințarea acse declare în mod expres că dobândire să
a
se face cu titlu de întrebuințare.
(Duranton, XV, No. 497, 428; Troplong, Contrat
C
de mariage, IV, No. 5198: Ma
rcad, art.
:
1351, No. 3: Demante et Colmet
de San.
terre, VI, 225 bis, VIII; Aubry et Rau.
ed.
4-a, V, $ 554, text şi nota 31, p. 539:
Dalloz, Râp.. Contrat de mariage, No.
4009
urm.; Suppl. Contrat de
mariage,
No.
1455; Huc, IX, No. 444; Guillouard,
Contrat de mariage, IV. No. 1748 urm.; Comp.:
SE Georgean, Studii Juridice, ITI,
pagina

expres

dotali să fie considerată ca regulat făcută,
trebueşte de asemenea ca dobândirea să
fie făcută în realitate cu banii dotali,
(Duranton, XV,
No. 428; Dalloz,
Rep,
. Contrat de mariage, No. 4015; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1751; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 97).

tali pot fi plasați cu primă ipotecă într'un imobil care prezintă siguranţă reală,
chiar atunci când convenția matrimonială
a soţilor dispune ca acest capital să fie
întrebuințat în cumpărarea de efecte publice de Stat, întrucât plasarea capitalului
dotal întrun imobil cu o ipotecă sigură,
astăzi când. valoarea imobilelor urbane
este foarte ridicată, este un act tot aşa de
sigur ca şi o plasare în efecte publice din
punctul de vedere al garantării neînstrăinării fondului dotal, mai având şi avantajul de a permite soțului dotal perceperea unui venii mai mare decât acel pe
care îl oferă cumpărarea de efecte publice. (N. Georgean, Studii Juridice, III,
p. 95, 96).

18. Intrebuintarea

în mod

mobilul astfel cumpărat să devie dotal,
adică să se facă menţiune în mod formal
că imobilul a fost cumpărat. cu bani dotali. (Laurent, XXIII, No, 468; Alexandresco, ed. 2-a, VIII, partea I, p. 210, 211;
Comp.: N. Georgean, Studii Juridice, III, .
p. 96, 97).
,
21. În această din urmă părere, tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă
din acte şi împrejurări a rezultat că imobilul a fost cumpărat cu banii dotali,
așa încât terţii au cunoscut originea “banilor dotali, (N. Georgean, Studii Juridice,
III, p. 97).
,

de

să se facă într'un imobil al bărbatului, cu
condițiunea ca acest imobil să fie liber
de sarcine; existența unei ipoteci legale
a femeii asupra acestui imobil pentru garantarea sumei de bani ce trebueşte întrebuințată, nu constitue o piedecă la această întrebuințare, în acest caz imobilul trebuind să fie socotit că nu are nicio
sarcină. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage
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CĂSĂTORIE

asemenea întrebuințare a banilor, fără însă
ca legiuitorul să mai îi cerui ca în con-

orice
sarcine
ipotecare.
(Dalloz,
Râp,,
Contrat
de
mariage,
No.
5985
urm.;
Suppl.,
Contrat
de
mariage,
No.
1492
urm.; Huc, IX, No. 444; Alexandresco. ed.
2-a, VIII, partea Î, p. 208; N. Georgean,
Studii Juridice, III, p. 95).

6. Sa

DE

dii Juridice, III, p. 97).
24. Dacă în contractul

!

de căsătorie se

prevede cine va trebui să facă întrebuințarea banilor dotali, adică de către bărbat, de căire soţie sau de ambii soţi, se
va proceda potrivit acestor prescripţiuni;
dacă însă în contractul de căsătorie nu se
prevede cine va trebui să facă întrebuintarea banilor dotali, după o părere, întrebuiniarea se va face de către bărbat,
fără să fie necesară acceptarea din partea soției, deoarece clauza de întrebuin.
tarea banilor dotali prevăzută în contractul de căsătorie cuprinde un mandat tacit
pe care îl dă soţia bărbatului său, pen-

tru

a proceda

la

întrebuințare.

(Dalloz,

Rep., Contrat de mariage, No. 4021, 4025;
Laurent, XXIII, No. 468, 519; Alexandresco, ed. 2-a, VIII, partea I, p. 211).

25. După altă părere dominantă, în ca-

zul când în 'contractul de căsătorie nu se
prevede cine va trebui să proceadă la întrebuințarea banilor dotali, pentru ca înirebuințarea să fie valabilă, va trebui ca
să fie acceptată de către soţie. (Duranton,
XV, No. 427 urm.; Troplong, Contrat de

mariage, IV, No. 319; Marcadă,
1553, III: Demante

et Colmet

art. 1551-

de Santerre,

VI, No. 225 bis, VIII; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 554, text şi nota 51, p. 539; Dalloz, Reâp., Contrat de mariage, No.
Suppl., Contrat
de
mariage,
No.
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4023;
143%;
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Art, 1247

tarea în chip nefolositor, bărbatul este
Huc, IX, No. 444; Guillouard, Contrat de
răspunzător şi datoreşte daune-interese
mariage, IV, No. 1748).
soţiei sale. (Dalloz, Râp., Contrat de ma26. Acceptarea de către soţie a întreviage, No. 4059; Suppl., Contrai de mabuinţării banilor dotali făcută de bărbat,
riage, No. 1458; Comp.: Aubry et Rau,
poate fi dată fie în însuşi actul de înireed. 4-a, V; $ 535, text şi nota 23, p. 551).
buinţare, fie printr'un act posterior în tot
32, Sunt de asemenea răspunzători de
timpul cât durează căsătoria. (Duranton,
întrebuințarea banilor dotali, constitutoXV, No. 451; Aubry et Bau, ed. 4-a, V,
rii dotei cari au plătit bărbatului banii
$ 554, p. 539; Dalloz, Rep., Contrat de madotali fără a cere executarea întrebuinriage, No. 4026; Huc, IX, No. 444; Guiltării; în acest caz, ei vor plăti a doua
louard, Contrat de mariage, IV, No. 1750;
oară dota. (Dalloz, Rep., Suppl., Contrai
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, VIII, parde mariage, No. 1460).
țea Î, p. 211; N. Georgean, Studii Juridice,
33. Când în contractul de căsătorie se
III, p. 98, 99),
prevede că dota nu se poate ridica dela
27. Intrebuinţarea banilor dotali treconstituant decât pentru cumpărarea ubueşte să aibă loc la termenul fiat prin
“nui imobil, sotul nu este în drept ao
contractul de căsătorie, însă poate fi făprimi până ce nu îndeplineşte această concută şi după expirarea termenului, afară
de cazul când există în contractul de că- : dițiune; însă o asemena clauză nu poate obliza pe constituant să conserve dota şi
sătorie o clauză formală care opreşte a:
să plătească vreo dobândă, ci are totceasta. Dacă în contraciul de căsătorie
deauna dreptul să se achite de dânsa. (N.
nu este prevăzut
niciun
termen
pentru
Gepraean, Studii Juridice, III,p. 100, 101).
întrebuinţarea banilor dotali, această în34. In ceea ce priveşte debitorii creantrebuințare va putea avea loc în tot
ielor dotale, după o părere, constituirea
timpul cât durează căsătoria, însă ea nu
unei creanţe drept dotă cu clauza de înpoate fi făcută după desfacerea căsătotrebuințare
este
opozabilă
debitorului
riei. (Duranton, XV, No. 4%; Troplong,
creanţei şi el este răspunzător şi obligat
Contrat de mariage, IV, No. 5419; Aubry
să ceară întrebuințarea când plăteşte daet Rau, ed. 4-a, V, $ 534, p. 539; Dalloz,
toria. (Troplong, Contrat de mariage, IV,
Râp., Contrat de mariage, No. 4046, 4047;
No. 3124: Mareade, Art. 1555, No. 3; DalSuppl.,
Conirat
de mariage,
No.
14%,
loz, R&p., Contrat de mariage, No. 4053;
1455; N. Georgean,
Studii Juridice, IH,
Șnilouard, Contrat de mariage, IV, No.
.„.99).
2
28. Intrebuințarea banilor dotali sau
35. După altă părere, responsabilitatea
supravegherea întrebuinţării poate fi cedebitorului pentru întrebuințarea banilor
rută de toate persoanele care au interes
constituiți dotă numai atunci va fi angaca să se facă această întrebuințare penjată, când din cuprinsul contractului de
tru conservarea dotei femeii. Astfel au
căsătorie va rezulta intenţia părților că
acest drept: femeia însăşi, constituitorii
au făcut din clauza de întrebuințare o
dotei, terții debitori ai sumelor de bani
condiţiune esenţială a validității plăţii de
supuse întrebuinţării şi bărbatul, în unele
către debitor. (Demante
et Colmet
de
cazuri, după separaţia de bunuri.
(DeSanterre, VI, No. 225 bis, VII; Aubry et
mante et Colmet de Santerre, Vi, No. 225
Rau, ed. 4-a, V, 8 535, text şi nota 19, p.
bis, VII; Dalloz, R&p.. Contrat de mariage,
550; Huc, IX, No. 441, 444; Alexandresco,
No. 4028 urm.; Suppl., Contrat de mariage,
ed. 2-a, VIII, partea I, p. 212).
No. 1441; Alexandresco, ed. 2-a, VIII. par36. Cu toate că întrebuințarea banitea I, p. 211, 212; N. Georgean, Studii Jalor dotali făcută în contra stipulaţiunilor
ridice, ÎN, p. 99).
din actul dotal este nulă, totuşi această
29. Creditorii femeii nu au dreptul
nulitate nefiind de ordine publică, ci nusă ceară întrebuințarea banilor
dotali,
mai relativă, nu. poate fi invocată decât
nici să critice lipsa de întrebuințare sau
de femeia măritată sau de moştenitorii
întrebuințarea neregulată a banilor dotali,
să (N. Georgean, Studii Juridice, III, p.
deoarece clauza de întrebuințare este prevăzută numai în interesul femeiei şi vor
37. Ariicolul 1247 c. civ, rom. (1555 ce.
avea dreptul a cere şi supraveghea înciv. fr.), în alineatul al doilea mai prevede
trebuinţarea numai femeia sau persoanele
o dispoziţiune şi anume: nu devine doial,
răspunzătoare de neexecutarea întrebuinde asemenea, afară de clauza contrară în
țării. (N. Georgean, Studii. Juridice, III, p.
contractul 'de căsătorie, imobilul ce se va
99, 100).
da spre plată dotei care a fost constituită
30. Cheltuelile făcute cu întrebuințaîn bani. Prin urmare, potrivit dispoziţiu- :
rea banilor dotali. vor cădea în sarcina fenilor acestui alineat, rezultă, în principiu,
meii şi se vor lua din banii ce trebuesc
că bunurile cedate în schimbul plăţii uîntrebuinţaţi. (Rodiere et Pont, III, No.
nei dote constituită în bani, fie de un as1703; Troplong, Contrat de mariage, IV,
cendeni, fie de un străin, nu sunt dotale.
No. 5428; Dalloz,. Rep., Contrat de mariage,
(Duranton, XV, No. 433; Roditre et Pont,
No. 4017; Guillouard, Contract de mariage, IV, No. 1751; N. Georgean, Studii
II, No. 1681; Odier, III, No. 119%; DeJuridice, TI, p. 100),
mante et Colmet de Santerre, VI, No.
225 bis, [: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 3 534,
31. In cazul când nu sa făcut întrebuinţarea banilor sau sa făcut întrebuintext şi nota 21, p. 557; Marcad$, art. 1553,
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Art. 1247
No.
No.

DESPRE

CONTRACTUL

4; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
3952; Laurent, XXIII, No. 468; Bau-

dry, Le Courtois et Surville, Contrat, de
mariage, III, No. 1592; Jouitou, Râgime
dotal, No. 85: Planiol, III, No. 1496; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1743;
Alexandresco, ed. 2-a, VIII, partea 1, p.
213; N. Georgean, Studii Juridice, IL, p.

101, 102).

Ă

|

38. Dobândirile cu titlu de întrebuințare, în executarea unei clauze de întrebuinţare prevăzută întrun contract de căsătorie,
care
cuprinde
adopiarea
regimului dotal, pot fi făcute, în principiu,
prin act autentic sau prin act sub semnătură privată. (Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 4008).
,
39. Imobilul
dat în plata unei dote
constituită în bani, devine, în general,
proprietatea bărbatului, care va fi debitor pentru suma constituită dotă. Dacă
însă darea în plată a fost făcută de către
constituitor,
femeii,
care
a acceptat-o,
imobilul va deveni proprietatea parafernală a femeii, iar bărbatul va avea fie
folosința imobilului, fie procente la banii
constituiți dotă, (Rodi&re et Pont, III, No.
1681; Odier. III, No. 1198; Troplong, Con-

trat

de mariage,

IV,

No.

3195;

Marcad6,

art, 1551-1555, No. 3; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 554, text şi nota 22, p, 557; Joui-

tou,

Râgime

dotal,

No.

87;

Baudry,

Le

Courtois et Surville, Contrat de mariage,:
III, No, 1592: Gnillouard, Conirat de mariage, IV, No. 1744; Alexandresco, ed, 2-a,
VILI, partea 1, p. 214; N. Georgean, Studii
Juridice, III, p. 102),
40. Autorii şi jurisprudenţa care. admit
teoria dotei sau a dotalităţii cuprinse (dotalite: renfermâe)
în privința imobilului
dobândit cu banii dotali, fără clauză
de întrebuințare, aplică aceeaşi teorie şi
în cazul prevăzut de art. 1247 al. 2 c. civ.
rom. (1555 al. 2 c. civ fr.), adică atunci
când se dă un imobil spre plata dotei care
a fost constituită în bani. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 554, text şi nota 29, p, 358).
41. Cea mai mare parte din chestiunile
discutate la clauza de reîntrebuințare, îşi
găsesc aplicaţiunea şi la clauza de întrebuinţare şi invers, (N. Georgean, Studii
Juridice, IM, p. 113).
42, În cazul când tatăl femeii i-a făcut
o constituire de dotă în bani pe care nu
a plătit-o imediat, deoarece nu sa executat obligaţia la timp sau în contractul
dotal s'a stipulat că plata ei se va face la
decesul constituitorului şi dacă iatăl moare

şi femeia

dotală vine

la succesiunea

lui,

ca fiică a sa, şi primeşte ca succesiune în
lipsă de bani, imobile, aceste imobile nu
devin doiale, ci parafernale.
(Marcade,
Art, 1551-1555, No. 4: Aubry et Rau, ed.
4-a, V, 5 554, p. 557; Baudry, Le Courtois
et Survile, Contrat de mariage, III,
1855; Guillouard, Contrat de mariage, No.
IV,
No. 1745: Planiol, II, No. 1496;
Alexan-

dresco, VIII, partea Î, p. 214),
43, Aceste imobile
deşi

vor

fi

supuse

folosinţei

parafernale,

bărbatului

până

— 44
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la concurenţa dobânzilor dotei constituite
în bani. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 534,
p. 557; Guillouard, Contrat de mariage,

IV,

No.

1745;

Alexandresco,

VIII, partea

Il, p. 215).
44. Când femeia dotală obligată a raporta la succesiunea ascendentului înzesstrător, imobilul dotal, primeşte prin efectul împărțelii un alt imobil, acest imobil este dotal până la concurența valorii imobilului raportat, acest caz fiind asimilat
unui
schimb
silit.
(Roditre
et
Pont, III, No. 1686; Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 5512; Masse et Verge sur
Zachariae, IV, $ 670, nota 64, p. 249; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554, text şi nota
56, p. 541; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 1754: Planiol, LII, No. 1495; Aleandresco, VIII, partea I, p. 215),

5. Când o dotă mobiliară este raportată la succesiunea constituitorului, capitalul primit prin impărțeală în schimbul

dotei raportate, este dotal. (Alexandresco,
VIII, partea I, p. 215).
46, Imobilul dat bărbatului de femeie
sau de un terţ constituitor al dotei pentru
a înlocui imobilul dotal care a fost evins
de un terţ, după o părere, este dotal conform intențiunii părților contractante, deoarece substituirea, în acest caz, nu modifică convenţia matrimonială, ci asigură
executarea ei, întrucât intenția părților
a fost ca dota să fie imobiliară. (Rodicre

et.

Pont,

III,

No.

1685;

Jouitou,

Regime

dotal, No. 67: Guillouard, Contrat de ma.
riage,. IV, No, 1746; Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 216).
„47. După altă părere, în acest caz, imobilul dat pentru înlocuire este parafernal
lar nu dotal şi deci alienabil cu concursul
femeii iar numai folosinia lui este:
dotală,
deoarece el constitue o despăgubire
dată
bărbatului

pentru

paguba

suferită

prin
evicțiune, (Duranton, XV. No. 4535; Odier,
III, No. 1147;. Aubry et Rau, ed.
4a,
$ 554, text şi nota 27. p. 538; Alexandresco,V,
VIII, partea I, p. 216).
48. In

caz

de

separație

de

patrimonii,

dacă bărbatul debitor al unei sume
de
bani se liberează cedând femeii
unul sau
mai multe imobile, acestea, nu
sunt dotale, ei parafernale şi vor putea
rite de creditorii femeii, chiar fi urmăşi-ar fi constituit dotă şi bunurile dacă ea
viitoare
nu numai cele prezente, (Duranton,
XV,
No. 436; Odier. III, No. 1200;
Troplong,
Contrat” de mariage, IV, No.
'5i85 urm.;
Maread6, Art. 1151-1153, No. 4;
Aubry
Rau, ed. 4-a, V, $ 559, p, 617; Guillouară,er
Contrat de mariage, IV, No. 2088,
2115;
Planiol, III, No. 1496; Alexandresco,
VIII,
Partea |, p. 217; Contra: Rodicre
et Pont,

III,

No.

2197).

19. Dacă

imobilul dotal a fost

Prin incendiu, despăgubirea plătiță distrus
femeii
e o societate de asigurare,
tală, căci nu reprezintă prețul nu este doimobilului,
CL repararea daunei pricinuite
prin incenlu, aşa încât imobilul cumpăraț
cu aceşti
bani va fi parafernal iar nu
dotal. (Guil-
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Art.

1248

Jurisprudenţă,

louard, Contrat de mariage, IV, No. 1879:
Planiol, III, No. 4496; Alexandresco, VIII,
partea |, p. 218; Contra: Jouitou, Râgime
dotal, No. 75).
50. A se vedea: art, 1252 din codul civil
cu notele respective.

(Continuare

dela

]. A se vedea:

1924 până

la 1927)

art. 775, nota 1).

Art, 1248. — Nici bărbatul, nici femeea, nici amândoi împreună
nu pot, în timpul căsătoriei, a înstrăina, nici a ipoteca imobilul
dotal, afară de cazurile prevăzute prin art. 1249"), 1250, 1252,
1253, 1254. (Civ. 1255 urm., 1265; C. com. 16; Legea pentru încurajarea construcţiilor de clădiri (Mon. of. 87/921) Art. 5; Lege
asupra căsătoriilor militare din 12 Martie 1900, Art. 7; Lege p.
regularea și consolidarea dreptului de a exploata petrolul şi ozocherita, Art. 57; Civ. Fr. 1554).
Tezt fr. Art. 1554. — Les immeubles constitu6s en dot ne peuvent tre
alin6s ou hypothâquts pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni
par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
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Doctrină.
1. Din

eroare,

textul

art.

1948

ce.

civ.

rom. trimite la art. 1249, care se ocupă
despre dota mobiliară care e alienabilă. (Alexandresco, VIII, partea Î, p. 328,-nota 1).
2, Caracterul cel mai important, -prin-

cipiul

dominant

al

regimului

1765;

Dalloz,

dotal

este

Contrat

de

inalienabilitatea dotei. (Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No. 3408).
3. Inalienabilitatea dotei nu este o condiţiune esenţială a regimului dotal, deoarece acest regim poate fi modificat prin
o clauză de înstrăinare. (Rodiăre et Pont,

III,

Partaj 23, 11, 902-938, 98, 99.

Schimb

Scop 5.
Scurgerea
Sepazaţie

1924, Pand. Rom.

No.

mariage,

No.

5408;

Râp.,

Baudry,

Le Courtois et

Surville, Contrai de mariage, III, No. 1654).
4. După altă părere, însă inalienabilitatea

dotei

trebueşte

considerată

de

ordine

publică, sub regimul dotal. (Demante ei
Colmet de Santerre, VI, No. 226 bis, [).
5. In

dreptul

actual,

scopul

inalienabi-

lităţii dotei este de a prezerva bunurile
dotale, în caz de ruină a bărbatului, în
despre

următoarele

— 443 —

dota mobiliară,
cuvinte:

„sauf

iar

nu de

les exceplions

cea

imobiliară.

qui suivent:.

In

Art. 1248

DESPRE

CONTRACTUL

DE

Codul

CĂSĂTORIE

interesul familiei. (Duranton, XV, No. 468;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat

No.

5422; Alexandresco,

320,

336).

trai

celebrării

de mariage, III, No. 1655; Guillouard, Conde

mariage,

IV, No.

1835).

Ş

6. Inalienabilitatea doiei, după o părere,

are

de

jundament

femeii

tale.

în

ceea

o

ce

(Berthauld,

Questions

446;

Baudry,

Contrat

de mariage,

Jouitou,

Regime

Le Courtois

III,

trat de mariage,

IV,

Contrat

data

dela

fa-

et

trat de mariage, No. 3420; Alexandresco,
VIII, partea 1, p. 336).
14. Inalienabilitatea dotei încetează la

et Surville,

1667 urm;

VIII, partea

ÎI,

7. După
altă
părere,
inalienabilitatea
dotei are ca fundament o simplă indisponibilitate a dotei în timpul căsătoriei, iar
nu 0 capacitate chiar relativă, de care
ar fi lovită femeia dotală. (Troplong, Conloz, Râp..

nu

pratiques

Contrat de mariage, IV, No. 1836; Planiol,
III, No. 1524; Alexandresco,

iar

a

reală

56; Guillouard,

p. 325, 594).

căsătoriei,

do-

No.

dotal, No.

13. Inalienabilitatea dotei începe la data

bunurile

doctrinales, I, No. 656; Dailoz, R&p., Suppl.,
Conirat de mariage, No. 1229; Huc, IX,
No.

VIII, partea 1, p.

cerii contractului de căsătorie. (Roditre
et Pont, IlI, No. 1766; Dalloz, Râp., Con-

incapacitate

priveşte

civil

No. 3512 urm.;

Dal-

desfacerea căsătoriei, când bunurile dotale
pierd natura lor şi se confundă cu celelalte bunuri ale femeii. (Rodiăre et Poni,
III, No. 1767; Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 5423; Alexandresco, VIII, parÎ, p. 320,

tea

556).

15. Desfacerea căsătoriei poate avea loc
prin moarte sau prin transcrierea hotăririi de divorţ. (Alexandresco, VIII, partea
; p.

336).

16. inalienabilitatea poartă în mod incontestabil asupra imobilelor dotale, după
cum prevede în mod formal art. 1554 c.

No.

civ. în. (1248 ce. civ. rom.). (Dalloz, R&p.
Suppl., Conirat de mariage, No. 1228).

8. Condiţiunea averii dotale, în ceea ce
privește inalienabilitatea sau înstrăinarea
ei, este guvernată de legea care era în
vigoare la daia celebrării căsătoriei. (Tro-

biliare îşi găseşte aplicaţiunea fără distincţiune atât imobilelor corporale cât și

1229).

.

Suppl.,

plong,

Contrat

de

Aubry

ei Rau,

ed.

pagina

559;

de mariage,

mariage,
4-a,

Dalloz,

IV, No.

V,

$ 537,

R€p.,

5316;

nota

Contrat

î,

de

mariage, No. 3890; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 1844; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 326, 327).

9. Inalienabilitatea

dotei

depinde,

după

o părere, de statutul personal iar nu de
statutul real, deoarece are ca fundament
incapacitatea personală a femeii, iar nu
indisponibilitatea fondului dotal, (Jouitou,
Regime dotal, No. 56; Guillouard, Contrat

de mariage, IV, No. 1841; Alexandresco,
VIII, pariea I, p. 326, 327),
10. După a doua părere, inalienabilita-

17. Principiul inalienabilităţii dotei imo-

imobilelor incorporale. (Odier, III, No.
Rau, ed. 4-a, V, 3 537, p.
1257: Aubry et

557).
18. Astfel, un drept de uzutruci imobiliar, cuprins în dotă, este inalienabil.

Hâp.,

(Dalloz,

19. Imobilele
suni,

asemenea,

de

Contrat

3448,

3909).

.

'

1]. După a treia părere, condiţiunea
averii dotale, în ceea ce priveşte aliena-

bilitatea

sau

inalienabilitatea,

nici

de statutul

real,

ci rămâne

personal

supusă,

nu

depinde

orice

conven-

nici de statutul

ca

țiune matrimonială, puterii principiului de
autonomie, adică legii alese de părți. (Demolombe, I, No. 85 urm.; Băudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1669; Despagnet, Trait€ de droit
international privă, No. 333; Weiss, Traite
€lemeniaire de droit international priv, p.

516; Surville et Arthuys, Cours 6l&mentaire de droit international privâ, No. 367).
„12. Inalienabilitatea doiei durează tot
timpul căsătoriei. (Roditre et Pont, III,
No. 1766; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,

No. 1456).

de mariage,

măsura

în care erau inalienabile imobilele

de

No.

(Dalloz,

No. 4055; Suppl.,

20. imobilele dobândite în timpul căde reînsătoriei, în viriutea unei. clauze
întrebuințare, sunt inalienabile numai în

2; Avantages entre €poux, $ 2; Duranton,
T, No. 85;
Troplong, Contrat de marige, IV,

No. 5517; Dalloz, R€p., Contrat de mariage,

No.

de întrebuinde căsătorie,

inalienabile.

Rep., Contrat de mariage,

cu al căror

dotal, $ 1, No.

mariage,

dobândite în timpul căsă-

toriei, în virtutea unei clauze
jare, cuprinsă în contractul

tea dotei depinde de statutul real, deoarece
legea care o stabileşte este o lege a bunurilor iar nu o lege a persoanelor. (Merlin,

Questions de droit, Râgime

de

Contrat

1245).

prej s'a făcut

reîntrebuinţarea.

(Dalloz, R€p., Contrat: de mariage, No.
4055; Suppl., Contrat de mariage, No, 1456),
21. Despăgubirea
asigurare pentru

datoriță de o societate
incendiul unui imobil

dotal, nu reprezintă imobilul dotal, aşa
încât nu e dotală, ci aparţine femeii și
este alienabilă. (Guillouard, Contrat de

mariage, IV, No. 1879: Planiol, III, No.
1496; Alexandresco, VIII, partea I, p. 218;
Contra: Baudry, Le Courtois et Surville,
“Contrat de mariage, III, No. 1589).

22. Bărbatul nu poate înstrăina imobilul dotal, total sau parţial, direct sau indirect, deoarece el nu este proprietarul

bunului dotal, ci administratorul dotei cu
puieri

mai

întinse

decât

ale unui

admini-

strator ordinar şi interdicţiunea de înstrăinare are ca fundament nu inalienabilitatea
dotei, 'ci principiul că nimeni nu are dreptul

să

înstrăineze

lucrul

altuia.

(Demante

et Colmet de Santerre, VI, No. 226 bis, III;

Dalloz, Râp., Contrat

de mariage, No. 3531,

5450; Laurent, XXIII, No. 495; Baudry,Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

— 444 —

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

III, No. 1655; Jouitou, Râgime dotal, No.
115; Alexandresco, VIII, partea I, p. 528).
23. Bărbatul nu poate proceda la un
artaj de bună voie a bunurilor dotale,

ără concursul

Contrat

de

femeii sale.

mariage,

24. Bărbatul

promis

loz,

nu

privitor

Râp.,

la

Contrat

No.

poate

(Dalloz,

3312).

face

un

de mariage,

No.

bunurile

Râp.,

com-

dotale.

(Dal-

3337;

Jouitou, R&gime dotal, No. 120).
25. De asemenea, bărbatul nu poate face
singur o tranzacţie cu
privire la contestaţiile care interesează
fondul dotal. (Rodire et Pont, III, No. 1856).

26. De

achiesa

asemenea,

la

judiciul

o

bărbatul

hotărire

dotei, asupra

teresând

fondul

III, No.

1859).

singur

dezista

277. De

(Rodiăre

bărbatul

dela

poate

în pre-

unei contestaţii

dotal.

asemenea,

nu

pronunţată

et

nu

in-

Pont,

se poate

o acţiune

introdusă

de el cu privire la fondul dotal. (Rodiere
et Pont, Lil, No. 1860).
28. Dacă însă dezistarea priveşte numai

instanța, iar nu fondul

dreptului, bărbatul.

se poate dezista dela o acţiune
introdus-o singur. (Bodiăre et

No. 1860).

pe care a
Pont, III,

|

,

29. Bărbatul poate înstrăina bunurile
dotale imobiliare, care potrivit dispoziţiunilor art. 1552 c. civ. îr. (1246 c. civ. rom.),
au fost preţuite prin contractul de căsătorie, cu declaraţia că pprehuuiroa face vânzare. (Duranton, XV,
No. 474).
30. Potrivit dispoziţiunilor art. 1554 c.
c. civ. în. (1248 c, civ. rom.), femeia nu
poate nici singură, nici împreună cu bărbatul ei, să înstrăineze sau să ipotecheze, în
timpul căsătoriei, imobilul dotal, cu toaie
că este proprietara imobilului. (Demante

et Colmet de Santerre, VI, No. 226 bis, 1V;

Jouitou,

Râgime

dotal de

către

dotal,

No.

115,

121,

127;

Alexandresco, VIII, partea I, p. 329).
imobilului
înstrăinării
31. Nulitatea
femeie este absolută

în tim-

.pul căsătoriei şi nu poate fi confirmată în
timpul căsătoriei, (Demante
et
Colmet
de Santerre, VI, No. 226 bis, LV; Jouitou,
Râgime dotal, No. 145).
32. Femeia nu poate înstrăina imobilul
dotal, în afară de cazurile autorizate de

lege, nici cu autorizaţia tribunalului. (Dal'loz, R€p., Suppl., Contrat de mariage, No.
1242:

Jouitou,

33. Chiar

Râgime

dacă

dotal,

No.

145).

femeia şi-ar fi rezervat

administraţia şi folosinţa bunurilor dotale,
inalienabilitatea imobilelor dotale subsistă.
(Smillouard, Contrat de mariage, 1V, No.
1844).

- 34. Femeia comerciantă, căsătorită sub
regimul dotal, nu se poate obliga prin contractele
rămâne

sale comerciale asupra
dotei care
inalienabilă. (Odier, III, No. 1254

Suppl.,
louard,

Contrat
Contrat

Dalloz, R€p.. Contrat de mariage, No. 5449;

„Lyon-Caen

-commercial,

35, Prin

buinţat

'et

de mariage, No. 1240; Guilde mariage, IV, No. 1938;

Renault,

Î, No.

cuvântul:

în art.

de.

droit

„înstrăinare“,.

între-

188).

1554 c. civ.

Prâcis
fr.

(1948 c. civ.

Art. 1948

DE CĂSĂTORIE

rom,), se înțelege orice act voluntar prin
care proprietatea fondului dotal sau un
desmembrământ al acestei proprietăţi, este

transmis

unui

(Roditre

et

JI,

No.

riage,

ierţ,

Pont,

1247;

IV,

în

timpul

III,

No.

Troplong,

No.

5275;

căsătoriei.

1764;

Odier,

Conirat

Demante

de

et

ma-

Colmet

de Santerre, VI, No. 226 bis, V; Aubry ei
Rau, ed. 4-a, V, $ 537, p. 558; Laurent,
XXIII, No. 496; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1656;
- Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1847, 1857; Alexandresco, VIII, partea I,
p. 329; Nacu, III, p. 82).
36. Ca acte de înstrăinare cu titlu one-

ros

ale

fondului

dotal,

interzise

de

art.

1554 c. civ. fÎr. (1248 c. civ. rom.) soţilor
în iimpul căsătoriei, se citează, în primul
rând, vânzarea. (Odier, III, No. 1247; De-

mante et Colmei de Santerre, VI, No. 226
bis, V;

Aubrv

et

Rau,

ed.

4-a,

V,

8 537,

p. 558; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de
mariage, No. 1242; Huc, LX, No. 447; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, Ii, No. 1656; Guillouard, Conirat de mariage, IV, No. 1848; Planiol, III,
No. 1527; Alexandresco, VIII, partea |,
p. 330).
37, Este interzisă atât vânzarea pură şi
simplă, cât şi vânzarea cu pact de răscumpărare, (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537,

p. 558; Dalloz, R€p., Suppl., Contrat de
mariage, No. 1242; Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.

1656; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 1848; Alexandresco, VIII, partea |, p.
530).

38.

De

asemenea,

este

interzisă

darea

în piată a unui imobil dotal. (Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1656).
9, De asemenea, este interzisă aducerea ca aport social a unui imobil dotal
în o societate civilă sau comercială. (Bau-

dry, Le

Courtois

et

Surville,

mariage, III, No. 1656).
"40. De asemenea, în

terzis

et Rau,

schimbul

ed. 4-a,

principiu,

de

este

in-

$ 557, p. 558; Huc,

IX,

imobilului

V,

Contrat

dotal.

(Aubry

No. 447; Planiol, III, No. 1527).
4]. Este interzisă prin art. 1554

c. civ.

fr. (1248 c. civ. rom.), nu numai înstrăinarea .totală, ci orice înstrăinare parţială
a imobilului dotal. (Odier, III, No. 1246;
Marcad6, Art. 1554, No. 1; Demanite et
Colmet de Santerre, VI, No. 226 bis, IX;

Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 3451;
Baudry.

Le

Courtois

et

Surville,

Contrat

de mariage, III, No. 1656; Jouitou, Râgime
dotal, No. 51).
42, Este interzisă orice constituire voluniară de drepturi reale, asupra imobilului dotal, de natură a micșora proprieta-

tea. (Odier. III, No. 1246; Demante et Col-

met
de Santerre, VI,
Dalloz, Rep.,
Contrat

5451.
Laurent,
XXIII,
IX, No. 447; Baudry, Le

No.
de

226 bis, IX;
mariage, No.

No. 496; Huc,
Courtois et Sur-

ville, Contrat de mariage, III,
Jouitou, Regime dotal, No. 51)

— 445—

No.

1656;

Art. 1248

DESPRE

43, Asiiel,

potrivit

CONTRACTUL

dispoziţiunilor

art.

1554 c. civ. fr. (1248 c. civ. rom), nu se
pot ipoteca imobilele dotale. (Dalloz, R6p.,
Contrat de mariage, No. 3451; Suppl., Con-

trai de mariage, No. 1242; Alexandresco,
VIII, partea LI, p. 551).
N
44, ipoteca constituită asupra unui imobil dotal, este nulă, chiar dacă ar fi fost
făcut împrumutul în scopul plății unei

creanţe privilegiate înscrise asupra imobilului doial, cum ar fi de exemplu, creanța

vânzătorului cu privilegiu, a acestui imobil.
(Rodiăre

et Pont,

III, No.

1764;

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text şi nota 129, p

592;
No.

Guillouard,
1854).

45, De

Contrat

asemenea,

de

mariage,

IV,

nu se poate constitui

un drepti de uzufruct asupra imobilului
doial. (Duranton, XV, No. 535; Odier, III,
No. 1247; Marcadă, Art. 1554, No. 1; Dal-

loz,

Rep...

Contrat

de

mariage,

No.

341;

Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1661; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1855; Planiol, III,

No,

1527;

Alexandresco,

p.

VIII,

pariea

|,

529, 551; Nacu, [IL, p. 82).
46, De asemenea, este interzisă constituirea unui drept de uz asupra imobilului
dotai. (Duranton, XV, No. 535; Odier, III,
No. 1247; Marcade, Art. 1554, No. 1; Dal-

loz,

PRep.,

Baudry, Le
de mariage,
47.

taţiune.
Conirat
48.

De
De

Contrat

de

mariage,

No.

5451;

Courtois et Surville, Contrat
III, No. 4664).
.
asemenea a unui drept de abi-

(Baudry, Le
de mariage,
asemenea,

Courtois et Surville,
III, No. 1664).

a unui

drept

de

em-

batic. (Odier, III, No. 1247; Dalloz, R&p.,
Contrat_ de mariage, No. 5451; Laurent,
XXIII, No. 496; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1662;

Pianiol, III, No. 1527).
49. De asemenea, a unui drepi
perticie. (Laurent, XXIII, No, 496).

de

sui

50. Constituirea unei servituţi pe fondul
în

dotal,

timpul

căsătoriei,

este interzisă.
535; Roditre et
il, No. 1764; Odier, III, No. 1246; Pont,
cade, Art. 1554, No. a; Aubry et Rau, Mared.
4-a, V, $ 537, text şi nota 8, p. 559;
R€p., Contrat de mariage, No. 3451;Dalloz,
Lau(Duranion,

XV,

No.

rent, XXIII, No. 496: Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III,
No.
1661; Guillouard, Contrat de mariage,
IV,
No.

1555;

dresco,

Planiol,

VIII,

JIUL, p. 82).

partea

III, No.
I,

p.

1527;

529,

351;

AlexanNacu,

50 bis. De asemenea, este

interzisă remiterea unei servituţi constituită
în folosul
fondului dotal. (Baudry,
Le Courtois et
Surville, Contrai de mariage,
, 51. Inalienabilitatea dotei III, No. 1656),
nu sustrage
iinobilul dotal dela sarcinele
impuse cu
tiilu de serviiuţi legale sau
servituţi care
derivă din

situaţiunea locurilor, (Rodiăre
et Pont, III, No. 1764; Marcad€,
Art. 1554,
No. 1; Aubry et Rau, ed.
nota 8, p. 559; Dalloz, Rp..4-a, V, $ 537,
mariage, No. 3451; Laurent, Contrat de
XXIII, No.

DE CĂSĂTORIE

497; Huc,

ei Surville,

Codul

LX, No. 447; Baudry,

Contrat

de

1556;. Alexandresco,

nota

VIII,

5).

Le Courtois

mariage,

1661;
Jouitou,
Reâgime
Guillouard, Contrat” de

III, No.

dotal,
No.
mariage, IV,

Contrat

de

mariage,

No.

E

De

asemenea.

ed.

4-a,

V,

servitutea

$

557,

Joui-

Raudry, Le
de mariage,
legală

trecere în caz de loc înfundat,

Rau,

a ceda
(Dalloz,

3451;

tou, Regime_dotai, No. 148;
Courtois et Surville, Contrat
il, No. 1661).
53.

148;
No.

partea I, p. 329,

52. Astfel, este obligația
jumătate din zidul despărțitode
r.

Rep.,

civil

de

(Aubry ei

nota

559;
Dalloz, R€p.. Contrat de mariage, 8, No.p. 5451;

Baurdy, Le
de mariage,

Courtois et Surville, Contrat
III, No. 1661: Jouitou, Râgime

dotal, No. 148; Guillouard,

riage,

54.

jui

III,

De

locului

No.

1856).

asemenea,

Contrat de mă-

obligaţia

inferior

de

a

proprietaru-

suferi

scurgerea
apelor din fondul superior. (Baud
ry, Le
ourtois et Surville, Contrai de maria
ge,
„LII,
No. 1661; Guillouard,
riage, LV, No. 1856).

Contrat

de

ma.

55. De

asemenea, obligaţia de a
sarcinele reale rezultând din drepi suferi
mun de vecinătate. (Baudry, Le Courtul coois ei
guri
le,

Contrat

de

mariage,

III,

No.

56. În timpul căsătoriei, femei
a cu asistența bărbatului sau bărbatul
singu
pot recunoaşte, existenţa asupra fondu r,
lui

dotai a acestor servituţi care deriv
ă din
iese sau din situaţia
locur
(Dalloz,
Rep., Suppl., Contrat de mariailor.
ge, No. 1265,

Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No.
13560, Alexandresco, VIII, parte
a ], p. 329,
nota 5),

57. Insă ei nu au dreptul să agraveze
aceste servituţi în paguba fondului dotal.
(Rodiere ct Pont, III, No. 1764; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, V, $ 557, nota 8, p. 559; Dal
loz, Râp., Suppl., Contrat de mariage, No.
1265; Laurent, XXIII, No. 497; Jouitou,
gime dotal, No. 148; Guillouard, ContrR&at
de _mariage, IV, No. 1856; Alexandresco,
VIII, partea [, p. 329, nota 5).

38. Contractul de locaţiune încheiat pe

o durată mai mare decât cea prevăzută de

art. 1429 și 1450 e. civ. fr. (1268 şi 1269
c. civ. rom.), este considerat ca o înstrăinare pentru timpul ce întrece durata pre-

văzută de aceste articole. (Rodiăre et Pont,
III, No. 1764: Dalloz. Rep, Contrat de
mariage,

III. No. 5452;

Baudrv

Le Courtois

et Surville, III, No. 1665; Guillouard, Contrat_de_mariage, IV, No. 1775).
,

59. Contractul de ântichreză a unui imo-

bil dotal, în timpul căsătoriei, după o părere, este valabil, deoarece antichreza nu
constitue o desmembrare a oroprietătii, ci
o delegaţie de fructe. (Proudhon, Trait€ des

droits

d'usufruit,

No.

2327;

Laurent,

XVIII, No. 5534).
i
,
,
0. După altă părere dominantă, antichreza unui imobil dotal este interzisă în
timpul căsătoriei, deoarece constitue
un
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Codul

civil

drepi

real

DESPRE

care

ae proprietate,

aduce
făcându-l

atingere

CONTRACTUL

dreptului

incompleci.

(Tro-

plong, Nantissement, No. 519; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text şi nota 9, p.
559; Huc, IX, No. 447; Baudry, Le Cour-

Art. 1248

DE CĂSĂTORIE

464;

Demante

et Colmei

de

Santerre,

No.

Jouitou,

VI,

No. 226 bis, V; Laurent, XV, No. 537; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage,

dotal,

No.

III,

129;

.1656;

Nacu

Regime

III, p. 85).

tois et Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1661; Baudry et Loynes, Nantissement,
I, No. 172; Guillouard, Contrat de mariage,

69. Femeia, după
dispune de imobilele

|, p. 529, 551).

contractuală constitue o adevărată înstrăinare. (Demolombe, XXIII, No. 284; Rodi&re

IV,

No.

1857:

Alexandresco,

VIII,

partea

61. Este interzisă o delegaţie extraordi-

nară de fructe sau de chirii ale fondului
doial, pe un mare număr de ani. (Duran-

ton, XV,

No. 555; Odier, III, No. 1247).

62. Este oprită concesiunea deschiderii
unei mine sau cariere pe imobilul dotal,
devarece constitue un act de înstrăinare.
(Dalloz, Rep.. Contrat de mariage,
No.

5455).

|

63. Femeia. chiar asisată de bărbatul
său, nu poate dispune cu titlu gratuit.
în principiu, de imobilul dotai. (Dalioz,
Rep., Contrat de mariage, No. 3462; Suppl..
Contrat de mariage, No. 1246; Huc, LX,
No. 447; Planiol, Ili, No. 1527; Alexandresco, VIII, partea I, p. 350).

64. Astfel, femeia nu poate face în tim-

pul căsătoriei, o donaţiune între vii a unu:
imobil dotal.: (Odier, III, No. 1247; Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 226
bis, V; Dalloz, BReâp., Contrat de mariage,
No. 5468: [luc, IX. No. 447: Planiol, III,
p.

Alexandresco,

1527;

No,

I,

partea

VIII,

530).

65. O astfel de donaţiune, nu este vala-

bilă,

fară

chiar

de

dacă

copil.

este

făcută

(Dalloz,

Rep.,

rude,

unei

Contrat

mariage, No. 3468).
prin
60. Femeia poate dispune
"ment de bunurile dotale, deoarece

a-

de

testatesta-

mentul nu are efect decât după desfacerea
căsătoriei şi nu se vatămă drepturile băr-

batului. (Rodiere et Pont, III, No. 1769;
Odier, III, No. 1247; Demante et Colmet
de Santerre, VI, No. 226 bis, V: Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, 8 537, text şi nota 14, p.
559; Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
3465, 3464: Laurent, XXIII, No. 498; Huc,
IX, No. 447; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariase, III, No. 1656;
Jouitou, Râgime dotal. No. 126; Guillouard,
Conirai de mariage, IV, No. 1868; Planiol,
TII, No 1528; Alexandreseo, VIII, partea
ÎI. p. 330, nota 3).:
67. Donaţiunea bunurilor dotale făcută
bărbatului în timpul căsătoriei a imobilului
doial, după o părere, este permisă, deoarece

ea este revocabilă.

(Duranton. XV. No. 536:

Rodiere et Pont, III, No. 1769; Troplong,
Contrat de mariage, 1V. No. 3273; Michaux,

Contrat de mariage, No; 1548; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 5537, text şi nota 15, p.
559; Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 1248; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No.
1869;
Comp.: Alexan-

dresco, VIII, partea

Î, p. 555, 556).

68. După altă părere, chiar această do-

naţiune este oprită de principiul
bilităţii

dotei.

(Demolombe,

inaliena-

XXIII,

No.

o părere, nu
poate
dotale printr'o insti-

tuțiune contractuală, deoarece instituțiunea

et Pont, III, No. 1769; Odier, III, No. 1247;

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557,
p. 558;
VIII, $ 759, text şi nota 9, p. 62;
Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 5466; Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1249; Laurent,
XV, No. 194, 195; Huc, IX, No. 447; Bau-

dry, Le Courtois

et Survile, III, No.

1664;

Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1852; Planiol, Il], No. 1527; Alexandresco,
VIII, partea |, p. 551).
70. După aliă părere, femeia poate dispune de imobilele dotale printro instituțiune contractuală, chiar în folosul unui
străin, deoarece ea îşi produce efect după
moartea femeii, deci când bunurile dotale
şi-au pierdut caracterul dotalităţii. (Duranton, IX, No. 724; Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 3272; Mass6 ei Verge sur
Zachariae, IV, $ 670, nota 11, p. 231; Dalloz, Râp., Conirat de mariage, No. 2469;

Suppl.. Contrat de mariage, No. 1249; Jouitou. Regime

7]. Femeia

doial, No.

nu

va

130 urm.).

putea

face

partajul

de ascendent a bunurilor sale doiale, decât pentru căpătuirea copiilor săi. (Demo-

lombe,

XXIII,

No.

75;

Odier,

III,

No.

1247; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, text
şi nota 6, p. 558; Dalloz, Rep., Dispositions,

enire

vifs,

mariage,

No.

No.

4504;

1247;

Suppl.,

Huc,

dry, Le Courtois

Contrat

LX, No. 447;

et Surville,

Contrat

de

Bau-

de

mariage, III, No. 1665; Jouitou, Regime
dotal, No. 245; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1851; Planiol, III, No. 1527;
Alexandresco, VIII, partea IL, p. 530, 534,
text şi nota 1).

72. Bunurile dotale

sub nicio formă.

nu

pot fi angajate

deoarece

se opune

princi-

piul inalienabilităţii fondului dotal. (Dalpc) Ra:
noni Contrat de mariage, No,
51;

Gmilouard,

No. 1857).
73. După

Contrat

cum

de

mariage,

se, IV
căsătorită sub

femeia

Ă

regimul dotal, nu poate, chiar asistată de
bărbatul său, să înstrăineze fondul dotal,
ot astfel ea nu poate să angaieze fondul
doial pentru o oblisaţie voluntară. (Baudry,

Le

Courtois

riage,

III,

et Surville,

Contrat

măritată

sub regimul

No.

74. Femeia

1666).

de

ma.

dotal,

este capabilă să se oblige potrivit dreptului
comun. (Dalloz. Rev.. Contrat de mariaee,
No. 3445; Suppl.. Contrat de mariase, No.

1258: Joniton. Râcime
Planiol. III, No. 1536).
75,

poate

Femeia

măritată

să se oblige

parafernale,

iar

dotale, căci dacă
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nu

dotal,

sub

asupra

asupra

No.

93 bis:

regimul 'dotal,

bunurilor

imobilelor

sale

sale

sar putea obliga asupra

!

Art. 1248
acestor

DESPRE

bunuri,

ar

însemna

CONTRACTUL

că

ar

conferi

creditorilor dreptul să urmărească imobilele dotale ceea ce ar constitui din partea
sa o înstrăinare indirectă a acestor bunuri

(Laurent; XXIII, No, 499),
176. Astiei, :imobilele dotale nu. pot îi
urmărite de creditori în timpul căsătoriei,
căci în cazul contrar, scopul legii de pro-

tecţiune a familiei nu ar fi atins. (Duranton, XV, No. 551; Rodiăre et Pont, III, No.
1764; Odier, III, No. 1248; Demanie et
Colmet

de

Santerre,

VI,

No.

226

bis,

VI;

Aubry et Rau, ed. 4-a,:V, $ 556,
p. 555,
$ 538, p. 605 urm., 607; Huc, IX,
No. 448;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1666, 1677; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 2080 urm:;
Planiol, III, No. 1588; Alexandresco, VIII,
529).

partea'Î, p.

77. Obligaţiunile
cele contractate de
sătoriei,

pot

femeii dotale, chiar
iemeie în timpul că-

fi executate

de

creditori

asu-

pra bunurilor parafernale ale femeii. (Du-

ranton, XV, No. 5i1; Roditre et Pont, III,
No. 1099; Demante et Colmet de Santerre,

VI, No.
4-a, V,

226 bis,

$ 538,

de mariage,

VII:

p. 616;

No. 3445;

Aubry

Dalloz,

et Rau,

Râp., Contrat

Laurent,

550; Huc, IX, No. 448;

ed.

XXIII, No.

Baudry, Le Courtois

et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1686; Guillouard, Contrat de mariase, IV,
No. 2099: Planiol, III, No. 1556; Alexandresco, VIII, partea I, p. 325, nota 2).
78. De asemenea, aceste obligaţiuni pot
Ii executate asupra bunurilor dobândite de
femeie, după
desfacerea căsătoriei. (Demante et Colmet. de Sanierre, VI, No. 226

bis, VII; Baudry, Le
Contrai de mariage,

Courtois
III, No.

et Surville,
1686; Guil-

louard, Contrat de mariage, IV, No. 2099),
79. Aceste obligaţiuni
cutate asupra bunurilor

vor putea fi exedobândite de fe-

meie după desfacerea căsătoriei, chiar dacă
Sar îi prevăzut în contractul de căsătorie

o clauză contrară, deoarece
o asemenea
clauză este nulă ca fiind contrară
ordinei

publice.

(Baudry,

Le

Courtois

et Surville,

Contrat de mariage, III, No. 1686;
louard, Contrat de mariage, IV, No.

Guil2099).

80. Regulele prevăzute mai sus,
găsesc aplicaţiunea, chiar dacă femeia îşi şi-ar
fi

constituit

prin

contractul

său

de

torie, toate bunurile sale prezente şicăsăitoare. (Dalloz, Râp., Suppl.. Contrat vide
mariage,

No.

1239).

__81. Femeia dotală nu se poate
AN Piinciplu, prin quasi-coniracie

bunurilor sale dotale,

(Rodiăre

Contrat

et Pont,

de

în timpul

IIi. No.

mariage,

IV,

1825;

No.

obliga,
asupra

căsătoriei,

Troplong,

Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 538, text 3332; nota
31,
FR: 614; Dalloz, Rep, Contrat deşi mariage,
0. 5744; Suppl..
Contrat de mariage, No.
1560; Huc, IX, No. 44; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III,
No. 1680
150;

No.

__No.

urm.: Jouitou, Regime dotal,
Guillouard, Contrat de mariage, No.
'IV,
1754

161%;

urm.,

1860

Alexandresco,

urm.;

VIII,

Planiol,
pariea

III,

I, p.

DE CĂSĂTORIE

Codul

civil

352; Nacu, III, p. 86; Contra: Toullier,
Thcorie raișonnte du code civil, V, p. 276,
:

277).

“părere,

fie că actele

contractului

emană, dela o
Pont, Il, No.

loc, după .o

are

soluţiune

82. Această

constitutive ale quasi-

emană

dela

terță
1823,

femeie,

'fie

că

persoană. (Rodiăre- et
1824; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 538, text şi nota, 51, p. 614;

Dalloz,

No.

Râp.,

1360;

Suppl.,

Guillouard,

Contrai

de

mariage,

Contrat de mariage,

IV, No. 1561; Baudry, Le Courtois et Surville, Ill, No. 1680).
,
83. După altă părere, femeia ru se poate
obliga prin quasi-contract asupra bunurilor

sale dotale, numai

dacă

însă

are

un

când

are un rol activ;

rol pasiv,

ea va fi obli-

gată, cel puţin, în limita beneficiului ce
a tras din quasi-contract. (Demante et Colmet. de
Jouitou,

Santerre, VI, No. 226 bis, VIII;
Râgime doial, No. 150; Planiol,

III, No. 1610).
Aa
84. Femeia obligă fondul dotal prin delictele

Cours

şi

et Pont,

quasi-delictele

de droit

III, No.

sale.

civil, |, No,
1822;

(Beudant,

525; Rodiăre

Demante

et Colmet

de Santerre, VI, No. 226 bis, VIII; Sourdat,

Traii6

de

la

responsabilit€,

[,

No.

1%;

Huc, II, No. 247; VIII, No. 424; IX, No.
446, 448; Baudry et Hougques-Fourcade,
Personnes, III, No. 2214; Baudry, Le Courtois
No.

et Surville, Contrat de mariage, III,
1678; Jouitou, Râgime dotal, No. 149;

Guillouard,
1937,

2096;

Contrat

de

Planiol,

I,

mariage,

No.

940;

IV,

No.

III,

No.

1604; Alexandresco, VIII, partea I, p. 532;
Nacu, [il p. 86).
N
85. Fondul dotal
poate
fi expropiai
pentru cauza de utilitate
et Pont, III, No. 1819;

publică. (Roditre
Huc, IX, No. 44;

Guillouard, Contrat de mariage, IV, .No.
1870; Planiol, III, No. 1566; Alexandresco,
VIII, partea [, p. 554; Nacu, III, p. 8, 86),
86. Femeia, care şi-a constituit dotă
bunurile sale prezente şi viitoare, poate
renunța la o succesiune doială cu autorizația bărbatului său sau a justiţiei, neopunându-se la aceasta,
principiul inalienabilităţii dotei. (Dalloz,
Rep., Conirat de
mariage, No. 5470; Suppl., Contrat de mariage,_ No, 1244; Jouitou, Regime dotal, No.

180; Guillouard,

ao

535),
87.

1865;

Contrat

Alexandresco,

Femeia

de mariage, IV,

VIII,

partea

],.p.

,
care a adoptat regimul do-

tal, se obligă personal prin acceptarea pură

şi simplă a unei

succesiuni

sătoriei, însă, în timpul
torii săi nu pot exercita

în timpul

că-

căsătoriei, credidreptul lor asu-

pra dotei, care este inalienabilă, ci numai

asupra

bunurilor

sale parafernale.

(Ro-

diăre et Poni, III, No. 1825; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 558, nota 36, p, 615, 646; Dal-

loz,

R&p.,

Contrat

de

matriage,

No.

3745;

Baudry, eL Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1685; Jouitou, Regime
dotal, No. 169; Guillouard,
riage, IV, No. 1862),

88.
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Femeia

dotală

care

Contrat de ma,

a acceptat

o

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Art, 1248

DE CĂSĂTORIE

succesiune este obligată la raport, însă dacă
valoarea bunurilor ce trebuese raportate

p. 230; Aubry

întrece

trat de mariage, No. 5484; Suppl., Contrai
de mariage, No. 1254; Huc, LX, No. 447;
XII, No. 291; Baudry, Le Courtois ei Surville, Contrai de mariage, III, No. 1657;

lotul

ce-i

revine

ca

text

moștenitoare,

ea are dreptul să reţie bunurile ce i s'au
constituit dota, ca şi cum ar fi renunţai
la succesiune. (Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1865),
*
89. Când femeia a acceptat o succesiune
dotală, femeia este obligată faţă de creditorii acestei succesiuni
care o compun. (Dalloz,
mariage, No. 5747).

fr.

(1242

ce.

civ.

cu

tea

dotal.

substituind

bani

(Troplong,

Contrat

în

119,

IV, :

a doua

prin

jus-

tiţie după formele prevăzute de lege
pentru împărţeli judiciare. (Roditre et
Pont.
III, No. 1857; Dalloz, R€p., Contra de ma-.
riage, No. 5471).

92. După a treia părere, partajul de
bună voie a bunurilor dotale indivizive
va putea fi făcut însă numai de ambii soţi
împreună. (Demolombe, XV, No. 606; Demanie et Colmei de Santerre, III, No. 146
bis, IV; V, No. 230 bis, V; Aubry et Rau,
ed, 4-a,

V,

$ 537, nota

16,

p. 560:

No.

asupra

îndeplinirea

imobilelor

sale

formalităţilor

avizului a trei jurisconsulți
procurorului.

(Roditre

et

mariage, No. 1254).
96. După a treia părere,

femeia

va pu-

tea face orice iranzacţie asupra imobilelor
să fie considerată

ca un

act de o

înțeleaptă administraţie şi să nu cuprindă
o_înstrăinare deghizată
a fondului dotal.
(Troplong, Conirat
de
mariage, IV, No.
5127; Marcadă, Art, 1549, No. 4;
Dalloz,

nici femeia, nici amândoi împreună nu
pot face un partaj de bună voie definitiv
a bunurilor dotale indivize ci împărțeala

totdeauna

cu

concluziunile

zacţie

părere, nici bărbatul,

va trebui să se facă

IV,

sale dotale, cu asistența şi autorizaţia bărbatului său, cu condițiune ca această tran-

120).

91. După

de mariage,

Con-

Pont, III, No. 1856; Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No. 3486; Suppl., Contrat de

No. 5115, 5114; Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 3332; Jouitou, R&gime dotal,
No.

tranzacţie

însă

dată în urma
şi

fondului

de mariage,

Râp.,

prevăzute de art. 467 c. civ. fr. (415 c.civ.
rom.) adică
cu
autorizaţia tribunalului

condiţiune

locul

face

dotale

ca să nu înstrăineze fondul dotal în întrepime,

Contrat

ed. 4-a, V, $ 537,
Dalloz,

1849; Alexandresco, VIII, partea I, p. 350).
95, După a doua părere, femeia va pu-

asupra bunurilor
R€p.. Conirat de

rom.),

et Rau,

4, p. 558;

Guillouard,

90. După o părere, bărbatul poate singur să proceadă la un partaj prin. bună
înţelegere definitiv a bunurilor dotale indivize, în baza dispoziţiunilor art, 1549 c.
civ.

şi nota

Rep., Contrat de mariage, No. 3485; Suppl.,
Contrai de mariage, No, 1254).
97, Fste valabilă tranzacţia prin care
femeia plăteşte sau se obligă să plătească

o sumă parafernală în scopul conservării
fondului dotal. (Duranton, XVIII, No. 407;
Roditre et Pont, III, No. 1856; Huc, XII,

No. 291).
98, In părerea

|
tare admite că soţii

pot

să facă un partaj de bună voie a bunurilor

dotale. se admite că femeia poate, cu au- .
torizația soţului, să facă o tranzacţie cu

Dalloz,

R€p., Contrat de mariage, No. 5471 urm;
Suppl.. Contrat
de mariage, No.
119%,
1251; Huc, IX, No. 447; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III,

trat de mariage, No. 5479; Suppl., Contrat
de mariage, No, 1254),

No.

bilă când are de obiect să facă să înceteze

1660;

Guillouard.-Contrat

ocazia
99.

de mariage,

IV, No. 1865, 1866; Planiol, III, No. 1528;
Alexandresco,

93.

bună

putea

După

voie

VIII,

a patra

partea

părere,

partajul

de

dotale

indivize

va

a bunurilor

fi făcut,

[, p. 335).

numai

de ambii

indiviză,

când

No

1558,

506;

No.

trebueşte

(Duranton,

Maread,

Art.

5).

făcut

(Dalloz,

1549

No.

Rep.,

100.

R€p.,

Con-

tranzacţia

este

vala-

Contrat

Femeiea,

său, nu poate

de

mariage,

No.

chiar asistată de bărbatul

face

un

proprietății

bunurilor

Guillouard,

Contrat

compromis

sale

asupra

dotale.

(Ro-

di&re et Pont, III, No. 1858; Odier, III, No.
1247: Troplong, Contrat de mariage, IV
No. 3115; Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $
537, nota 5, R: 558; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage,
No. 3487; Supp!, Contrat de
mariage, No. 1255; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1657;

numai

127;

asemenea,

(Dalloz,

3479).

soţi îm-

VII, No.

De

partaj.

indiviziunea, ca în cazul prevăzui de art.
888 al. 1 e. civ. în. (701 al. 1 e. civ. rom).

preună, însă numai atunci când indiviziunea privește nişte imobile determinate iar
nu şi atunci când priveşte o succesiune
prin justiţie.

acestui

XV,

3, Art.

94. Soții căsătoriţi sub regimul dotal
nu pot, după o părere, să facă o tranzacţie
cu privire la proprietatea imobilelor dotale sau la drepturile sau acțiunile ce depind

de

mariage,

IV,

No.

de dotă, deoarece o opreşte ari, 2045 ce,
civ. fr. (1706 e. civ. rom.). poirivit căruia :
pentru a putea transige, se cere capacita-

1850; Alexandresco, VIII, partea I, p. 330).
101. Femeia, chiar cu asistenţa bărbatului, după părerea dominantă, nu poate
achiesa la o cerere care ar avea de efect

tranzacţie,
Odier, III,

micşorarea
fondului
dotal. (Roditre et
Pont, III, No. 1859: Bioche, Dictionnaire
de procedure, Acquiescement, No. 27; Au-

tea de a dispune
trait€ des
Mass

de obiectele cuprinse

în

(Duranion, XVIII, No. 407;
No. 1247; Pont, Commentaire-

petits

et Verg6

conirats,

sur

Il,

Zachariae,

31235, — Codul civil adnotat.— VIII

No.

IV,

605;

bry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, p. 559; Dal-

$, 670;

Îi

loz,
449

Îi

Rp.

Acquiescement,

No.

249;

Con.
29

Art.

1248

trat

de

IU,

No.

No.

1859).

DESPRE

mariage,

No.

5498;

Suppl.,

trat de mariage,
No.
1256;
Courtois et Surville, Contrat
179;

1657;

Guillouard,

102.

După

Jouitou,

Contrat

CONTRACTUL

Con-

Baudry, Le
de mariage,

Rgime

de

doial,

mariage,
-

altă părere,

tribunalele

validă sau anula achiesarea

după

No.

IV,

vor

cum vor

aprecia lipsa de necesitate a unui proces
sau şansa de câştig. (Dalloz, R€p., Conirat
de mariage, No. 5488; Suppl., Contrat de
mariage,

No.

1256).

103. Femeia, chiar cu asistenţa bărbatului, nu se poate dezista dela o pretenţiune

ce ar
purta

ce

avea-o
asupra

dacă prin dezistare, care ar
fondului dreptului sar adu-

micşorarea

fondului

dotal.

(Bioche.

Dictionnaire
de
procâdure, Dâsistemeni
No.
24;
Aubrv
et Rau, ed. 4-a,
YV,
$ 537, p. 559; Dalloz, Râp., Contrai de mariage, No. 5489; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1657;

Guillouard,

Contrat

1859).

104. Femeia,

tul

ei, nu

de

asisiată

poate

p.

559;

(Aubry

Baudry,

chiar

face

întrun

et'Rau,

ed.

turisiri care ar aduce
dotal.

mariage,

4-a,

Courtois

No.

de bărbaproces

prejudiciu

Le

IV,

măr-

fondului

V,

$

537,

et Surville,

Contrat de mariage, III, No. 1657; Guillouard, Contrat de mariage, LV, No. 1858).
105. În
timpul
căsătoriei,
venituriie

fondului

dotal

aparţin

bărbatului,

care

poate dispune de ele, destinaţia acestor
venituri fiind satisfacerea sarcinelor căsă-

toriei, deoarece, în principiu, inalienabilitatea nu se întinde la veniturile fondului
dotal.

No.

(Dalloz,

Râp.,

3438: Suppl.,

Contrat

Contrat

de

mariage,

de mariage,

No.

1255),

106. Bărbatul, după o părere, poate dis"pune de totalitatea fructelor şi veniturilor .
dotai, prin anticipație, înainte de culegere
sau scadenţă, deoarece inalienabilitate nu
protejează decât
capitalul - dotei.
(Irolong, Contrat de mariage, IV. No. 3510;

alloz, R€p..

Suppl.,

Contrat

de mariage,

DE

Codul

CĂSĂTORIE

109.

După

a treia

poate dispune

decât

părere,

civil

bărbatul,

de fructele

nu

şi venitu-

rile dotei care întrec sarcinele căsătoriei şi
numai această porţiune poate fi urmărită
de creditorii săi. (Rodiere et Pont, IL, No.

1765;

Odier, III, No.

1249;

ed. 4-a, V, $ 535 text
Dalloz, Rp., Contrat

Aubry

şi

nota
de

et Rau,

33, p. 555;
mariage. No.

5458, 3440; Suppl., Contrat de mariage, No.
1255; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, IL, No. 1690; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1818, 1875).
110. Bărbatul poate face un compromis
cu privire la fructele şi veniturile dotei,
cel puțin pentru porţiunea care întrece
sarcinile căsătoriei. (Dalloz, Rep., Contrat
Dei
.
de mariage. No. 5559).
111. Femeia şi creditorii săi nu au niciun drept asupra fructelor și veniturilor
. dotei, în timpul căsătoriei, cel puţin până
la separaţia de patrimonii, deoarece ele

aparțin bărbatului. (Demanie et Colmet
de Saâmterre, VI, No. .226 bis, X; Aubry e:
Ran,

ed. 4-a, V, $ 538, text

p. 607; Dalloz,

R&p.,

şi notele2, 11,

Suppl.,

Contrat de

mariage, No. 1256; Baudry,
Le
et Surville, Contrat de mariage,

1690;

Guillouard,

| No. 2085).
112. Femeia

“comerţ,
rilor

Contrat

dotală

de mariage,

sale

dotale

mariage.

No.

pentru

(1242

3444;

$ 5, c. civ.

face

venitu-

privitoare

(Dalloz, R€p., Contrat de
Suppl.,

riage, No. 1237).
113. In cazul
când
dispozițiunilor art. 1549,
contractul

asupra

faptele

IV,

a

autorizată

poate să se oblige

„la comerţul său.

Courtois
III, No.

rom.).

Contrat

de ma-"

femeia, potrivit
$ 5, c. civ. fr.
şi-a

rezervat

dotal, o porțiune

prin

din veniturile

dotale, ea se poate obliga asupra acestei
părţi de venituri, cel puţin în măsura în
care ele nu sunt indispensabile sarcinilor
căsătoriei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $

538, p. 608, 609; Dalloz, Râp., Suppl., Con-

trat de mariage, No.
1257: Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
TII. No. 1691; Guillouard, Contrat de ma-

No. 1214, 1255; Laurent, XXIII, No. 48:
552; Huc, IX, No. 434; Jouitou, Râgime
doial, No. 32, 33).
107. După
această
părere,
creditorii

riage, IV. No. 2085; Contra; Dalloz, Râp,,
*Suppl.. Contrat de mariage, No. 1204).

bărbatului vor putea să urmărească şi să
poprească totalitatea fructelor sau veniturilor fondului dotal.
(Troplong,
Contrat

bândeşte

de

mariage,

IV,

No.

5310;

Dalloz,

Suppl..
Contrat de mariage,
No.
1255; Laurent, XXIII, No. 484, 552;
IX,
52,

No.
35).

454;

Jouitou,

Re&gime

dotal,

Rep,

1214,
Huc,
No.

:

108. După a doua părere, bărbatul nu
poate dispune de fructele și veniturile dotei prin anticipație. înainte de culegere
sau scadenţă, nici chiar pentru
porţiunea
care întrece sarcinele căsătoriei. IDemante

et Colmet de Santerre, VI, No. 226 bis, IX:
Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No.
153) Suppl.,
Contrat
de
mariage, No.

114.

După

nabilitatea

desfacerea

doiei

plina

încetează

şi întreaga

căsătoriei,

inalie-

şi femeiea

dispoziţie

do-

a .bu-

nurilor care compuneau dota sa. (Daltoz,
Rep., Contrat de mariage, No. 5536; Suppl.,
Contrat

de mariage,

No. 1274; Huc, IX, No.

448; Baudrv. Le Courtois et Surville, III,
No. 1671; Guillouard, IV, No. 1875: Planiol,
TIȚ,
I,

p.

No.
529,

1595;

Alexandresco,

VIII,

partea

536).

115. Obligaţiile contractate de femeie
după desfacerea
căsătoriei prin moartea
bărbatului sau divorț, se vor putea executa
asupra
(Dalloz,

bunurilor
care
R&p.,
Contrat

fuseseră
dotale.
de mariage, No.

3556; Suppl., Contrat de mariage, No. 1271:

Huc,

IX,

Surville,

— 450—

No.

448;

Contrat

Baudry,

de

Le

Courtois

mariage,

III,

et

Nu.

Codul

civil

1670;

DESPRE

Guillouard,

CONTRACTUL

Contrat de mariage,

No. 1875),

IV,

116.
Creditorii către care sa obligat
femeia în timpul căsătoriei, nu vor putea

DE

Art, 1948.

CĂSĂTORIE

122. După altă părere, în acest caz,
moștenitorii se vor putea prevala de inalienabilitatea dotei în aceleaşi condițiuni în
care se
putea prevala şi femeia dotală,

urmări plata creanţelor lor, după părerea
dacă ar îi fost în viaţă, deci aceste oblidominantă, asupra imobilului dotal, nici : gațiuni nu vor putea fi executate asupra
după
desfacerea
căsătoriei.
(Duranton,
bunurilor dotale. (Duranton, XV, No. 551;
XV, No. 551; Roditre et Pont, III, No.
Roditre ei Pont, III, No. 1767; Odier, III,

1767; Odier, III, No. 1248: Marcadă,
1554, No. 7; Demante et Colmet de
terre, VI, No. 226 bis; VI; Aubry et
ed. 4-a, V, $ 558, text şi nota î5 p.
Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
Suppl.. Contrat de mariage, No. 1271:
- rent, XXIII, No. 551; Huc, IX, No.

Baudry,

Le

Courtois

de mariage,

III No.

Art.
SanRau,
607;
3558;
Lau446;

et Surville,

Contrat

1667: Jouitou,

Râgime

dotal, No. 166; Guillouard. Contrat de mariage, IV, No. 1876, 2080 urm.; Planiol,
III, No. 1590; Alexandresco, VIII, partea

I, p. 324, 325, 3537).
117.

„acest

După

caz,

altă

vor

creanţelor

:

părere,

putea

lor imobilul

creditorii,

urmări

dotal,

pentru

după

în

plaia

desfa-

cerea căsătoriei, deoarece în timpul căsătoriei dreptul tor este
numai
suspendat.
(Troplong, Contrat de mariage, IV, No.
3512; Dalloz, Rep.. Contrat de mariage, No,
3558).

118, Creditorii către care s'a obligat femeia în timpul căsătoriei, nu vor putea
urmări plata creanţelor lor, după desfacerea căsătoriei, nici asupra mobilelor care
erau dotale, deoarece femeia nu putea înstrăina în timpul căsătoriei dota mobiliară.

(Aubry
Dalloz.

et Rau, ed. 4-a, V, $ 555; p. 611;
Re€p., Contrat de mariage, No.

5541; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 2088),
119, De asemenea, această urmărire nu
se va putea exercita nici asupra imobilelor

cumpărate. cu

bani

meii în plata
p.

Gili:

(Aubry

et Rau,

Guillouard,

timpul
pra

În părerea
contractate

date

fe-

pe care

ed. 4-a, V, $

Contrat

riage, IV, No. 2088).
120.
iunile

sau

dotei sale mobiliare,

o reprezintă.
558,

dotali,

de

ma:

care admite
de
femeia

că obligadotală în

dotale,

nici

după

desface-

rea căsătoriei, se admite că această executare nu se poate face. după desfacerea

căsătoriei, asupra fructelor sau veniturilor
doiei, nici asupra acelora care ar întrece

sarcinele

Contrat

Guillouard,

de

Contrat

2086; Alexandresco,
„

121]. In
riei a avut

v. 608; Dalloz,
No. 5549, 5543;

mariage,
de

No.

mariage,

IV,

1274;

No.

VIII, partea 1, p. 344).

cazul când desfacerea căsătoloc prin predecesul femeii, o-

„bligaţiunile contractate de femeie în tim+ pul căsătoriei, după o părere, se vor executa

contra

lor care

moștenitorilor

fuseseră

trat de mariage,

bis,

VI;

No.

3559;

Marcad6,

et Colmet
Aubry

Art.

et Rau,

p. 607; Dalloz,

1554,

No.

7;

De-

de Santerre, VI, No. 226

Râp.,

Suppl.,

ed, 4-a,

Contrat

Contrat

V,

$ 538,

de mariage,

de mariage,

No.

1272; Laurent, XXIII, No. 551; Huc, 1X,
No. 446: Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1686; Jouitou,
- Regime dotal, No, 166; Guillouard, Contiat de mariage, IV, No. 1876, 2080 urm;;

Planiol, III, No.

1590;

Alexandresco, VIII,

partea I, p. 325, 540, nota 1).
123. Excepţiunea dotalităţi va putea fi
invocată ide orice moştenitor al femeii
chiar de un legatar universal. (Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrai de mariage,
III, No. 1687; Guillouard, Contrat de mariage, LV, No. 2081).
124. Numai bunurile care fuseseră dotale nu vor putea îi urmărite de creditorii
femeii din timpul căsătoriei, însă ei vor
putea urmări pe moştenitori asupra bunu-

rilor parafernale

pra bunurilor

ale femeii

personale

şi chiar asu-

ale moștenitorilor,

dacă au accepiat

succesiunea

plu.

Colmet

(Demante

et

No. 226 bis, VII;

de

Aubry

pur şi sim-

Sanierre,

et Rau,

ed.

VI,

4-a,

V, $ 558, text şi nota 37, p. 616; Dalloz,
- Râp,, -Suppl,, Contrat de mariage,
No.
1272; Jouitou, Râgime dotal, No. 166).

Jurisprudenţă
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. Averea dotală nu poate fi înstrăinată
fără

o autorizare

autorizare

imobilul

zău,

şi să

specială

care

arate

să

din

condiţiile.

s. II, 19 Ianuarie 1925,

17 din 1995).

partea

so-

(Trib.

Bu-

determine

exact

Pand.

Săpt,

2, Faţă cu nevoia mare de islazuri pen-

tru vitele sătenilor, legiuitorul din 1907 s'a
sândit şi la situaţiunea locuitorilor aflaţi
pe numeroasele proprietăţi constituite zes-

tre, care din cauza inalienabilităţii acestor
(Aubry et Râu, ed. 4-a, - pământuri ar. fi fost lipsiţi de posibilita-

familiei.

V, $ 538, text şi nota 16,
Râp., Contrat de mariage,

Suppl.,

1248;

ului,

căsătoriei nu pot fi executate asu-

imobilelor

No.

mante

asupra

dotate.

IV, No.

Contrat de mariage,

(Troplong,

bunuri-

Con-

5315: Dalloz, R6p.,

No. 35539).
,

tea de a dobândi păşunile pe ,care comunele erau autorizate să le cumpere; şi atunci prin art. 23 sa permis chiar soţului

dotal

singur

vândă

asemenea

soţi împreună,

să

terenuri în limita bine

în-

țeles a optimei
fixată prin art

1.

Prin urmare, numai în marginile acestei
limite soțul dotal, poate, fără paza formelor cerute de codul civil, să ofere comunelor teren pentru islaz, —. peste această

limită însă legea nederogând dela garan- țiile codului civil cu privire la averea dotală,

—

şi ambilor

451—

urmează

că

în speţă,

vânzarea

între-

Art. 1249

DESPRE

CONTRACTUL

gului imobil dotal făcută de ambii soţi, este
isbită de nulitate în măsura în care excede
optimea, ca contravenind principiul inali-

enabilităţii
1114

1663).

din

fondului

4 Mai

dotal.

1925,

Jur.

(Cas.

Gen.

I,

dec.

1925,

No.

3. Soţul care şi-a dat consimţământul la
vânzarea unui imobil dotal., vânzare
ce
se putea face conform actului dotal, fără
autorizarea justiţiei,. nu are calitatea să

ceară anularea actului de vânzare pe moiiv că prețul nu s'a consemnat la Cassa de

depuneri, deoarece dânsul este uzufructuarul averii doiale şi ca atare urmează că
dânsul trebuie să-l depună, neavând pen-

tru aceasta
ocol

un termen

Sascut,

97

din

Săpt. 18 din 1925).

fixati.

10

(Judecătoria

lunie

1925,

Pana.

4, Articolul 148 din legea agrară, permițând înstrăinarea prin bună învoiala a
moșiilor dotale, prin derogare dela artico-

lele 1252: şi 1255 din codul civil, nu a înțeles să se dispenseze de autorizaţia tribu-

nalului, în ce priveşte asigurarea banilor
rezultați din vanzare. (Lrib. Romanați, s.
I, 277 din 18 Iunie 4925, Curier Jud. 20.
din 1926).
5. Convenţiunile trebuesce execuiate cu
bună credinţă; ele nu pot obliga la ceea
ce legea opreşte în mod categoric; ori, textul art. 1248 din codul civil spune lămurit;
că legea opreşte înstrăinarea imobilelor
dotale.
EI
Prin urmare. dacă soția cu autorizaţia
soțului său, a vândut unui terțiu drepturile sale succesorale, ea nu a putut vinde,
printr'un asemenea aci, şi averea ei imobiliară dotală, ce o avea primită cu'act de
dotă în regulă dela defunctul ei părinte.
pentru că la aceasta se opune
principiul
inalienabilităţii averii imobiliare
dotale din
art. 1248 c. civ., care text de lege nu poate

fi eludat printr'un act de vânzare de drep-

turi

succesorale.

vrie 1925, Dreptul
6.

Când

(Trib,

Muscel,

2 din 1926).

printrun

contract

214

Noem-

de căsătorie,

înstrăinarea imobilului dotal este permisă,
dar cu clauza de reîntrebuinţare, înstrăinarea e nulă dacă această clauză nu sa

respectat.

şi

Cumpărătorul se poate însă comporta ca
cum

n'ar

fi

plătit

preţul,

oferindu-l

DE

încă

Codul

CĂSĂTORIE

civil

odată spre a se face o întrebuințare

regulată,
dar numai pe timpul duratei
contractului. (Trib. Prahova, s. |, 5 Decemvrie 1925, Pand. Rom. 1926, [I, 18%),
7. Art. 148 din legea agrară, derogând
dela dispoziţiile art. 1252 şi 1253 din codul

civil, în caea
bună. învoială

- meilor

măritate

ce priveşte vânzarea prin
a imobilelor dotale ale feşi minorilor,

a

înţeles

—

consecvent scopului urmărit de legiuitorul
agrar de a mări suprafața expropiabilă

pentru

cauză

de

utilitate

naţională

—

că,

atari imobile nu pot fi vândute prin bună
învoială decâi cultivatorilor de pământ,
țăranilor, iar nu şi particularilor. O do-

vadă

că

aceasta

este

exacia

interpretare

a art. 148 este că art. 147 din legea agrară
dă dreptul Casei Centrale
porțiunile de teren rămase

de
pe

a cumpăra
seamă pro-

147

şi (48 din

prietarilor spre a le revinde ţăranilor, deci
acest articol reflectă sub altă formă ideea
şi scopul legiuitorului, care este concluzia
firească a art. 148. (€. Apel Craiova s.
II, 577 din 7 Decemvrie 1925, Curier Jud.:
36 din 1926),
8. Când un imobil se expropiază parţial.
proprietarii pot oferi- spre cumpărare şi
restul imobilului, chiar dacă este imobil
dotal. căci în acest caz nu se aplică dispoziţiile art. 1248 cod. civ. (Cas. III, 420
bis din 28 Aprilie 1926, Pand, Săpt. 22 din
1926).

9.

a) Dispoziţiunile

art.

legea agrară care au derogat

şi

1255

c.

dotale

străinarea

decât

aplică

civil,

ce

în timpul

lor

aceea

guvernează

căsătoriei,

fără

nicio

a încuvințării

oricăror

dela art. 1252

îndinderi

imobilele

permiţând

în-

tribunalului,

se

altă

formalitate

de moșii

şi deci

si acelor de 100 hectare rămase pe seama
proprietarului în urma exproprierii,
b) In spiritul
legiuitorului
agrar orice

vânzare de bunuri
rurale neputându-se
face decât prin intermediul Casei Centrale
de

împroprietărire,

urmează

că

sunt

nule

vânzările bunurilor, dotale în cazurile permise de art. 148 din legea agrară, făcute
direct țăranilor iar nu
prin intermediul
Casei de Improprietărire. (C. Apel Craiova
s. |, 248

din

din

2 Noemvrie

1926. Pand.

Rom.

1926,

Dreptul

1926, III, 149).

39

Art. 1249. — Dota mobiliară 1) care, după
distincțiunea
1245 şi 1246 este proprietate a femeii, nu poate fi alienat art.
ă de
aceasta decât cu autorizaţiunea bărbatului sau, la
caz de refuz
din partea acestuia, cu permisiunea judecății. (Civ.
199, 201, 950,
1245, 1246, 1248, 1250 urm,, 1265, 1285; C.
com. 16; Lege asupra
căsătoriilor militare din 12 Martie 1900, Art. 7; Civ.
Fr. 1555).
Text. fr. Art.

1555,

—

La femme

peut, avec

Vautorisation

de

son

mari

1) Art. francez corespunzător 1555,
are o redacțiune diferită de a textului român
şi iîn textul art. 1250 şi 1251
şi cuprinsul său intră
român. In loc de „dota mobil iară“
din art,$1249 român, în textul francez se zice:
„biens dotauxi, A se compara
art. francez 1555 cu art, 1249, 123
) şi 1251 Codul civil romina.
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Art. 1249

DE CĂSĂTORIE

ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'etablissement des enfants qw'elle aurait d'un mariage antârieur; mais, si elle n'est

autoriste que par justice, elle doit reserver la jouissance ă son mari.
INDEX

ALFABETIC

Raw, ed. 4-a, V, $ 536, p. 555; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

(la doctrină)
Acţiuni industriale
Amanet 3,
Anulare 9.

6—9,

| Lucruri
Lucruri
—9.

Autorizaţie 12,

2,

Mobile î urm.
Mobile corporale 1-9,
Mobile incorporale 6-9,
Nulitate 9,
Obligaţii 19,
Prejudiciu 9.
Preţuire 1, 2, 6—9,
Privilegiu 4, 5.
Proprietatea bărbatului 1.
Proprietatea femeii 10, 11,
12,
Rentă 6-9,

20.

Creanţe 6—9.
Creditori 11,15,
Dotă 1 urm.

1,

Mărturisire 21.

Cărăuş 5.
Cesiune 23, 24.

Compromis

fungbile 1.
nefungibile

16, 19,

24,

Drepturi 6, 7, 8,9.

:
Drept5 român
10,
Executare silită 11, 15, 16,
19,
Fraudă 9.
Gaj 3.

Garanţie 22,
Hangiu 5.

Renunţare 22, 24.
Restituirea dotei 23,

Imobil 10, 14.
Inalienabilitate
7, 8,
13, 14, 18—20,
Instrăinare 6, 8— 11,
15—17
Ipotecă iegală 24.
Locaţiune 4.

Revendicare 2.
Terţi 7, 9.
Transport 5.
Tranzacţie 20.
Urmărire silită 11, 15, 16,._.
19...
_
Valori imobiliare 18, 19,

10,
13,

care consistă din mobile corpo-

rale, lucruri fungibiie sau lucruri nefugibile preţuite prin contraciul de căsătorie,
este la dispoziţia liberă a bărbaiului. (Duranton, XV, No. 541; Roditre et Pont, III,
No. 1774 urm.; Odier, III, No. 1237; De-

manie
bis,

et Colmet

V;

Dalloz,

de Santerre, VI, No. 255

Rp.,

Contrat

de

mariage,

No. 3425; Baudry, Le Courtois et Surville.
Contrat de mariage, III, No. 1820; Guillonard, Contrat de mariage, IV, No. 2059,
2060; Alexandresco, "VIII, partea I, p. 274,
300,

441).

2,

Revendicarea

terţilor

de

bună

nu

este

credinţă,

adusă

cărora

contra

le-au

fosi transmise şi predate lucrurile mobile
dotale corporale
nefungibile sau
neprețuite în contractul de căsătorie. (Duranton,

XV,

No.

1774

541;

urm.;

Rodiăre

Odier,

et

III,

Pont.

No.

III,

1257;

No.

Dalloz,

Râp., Contrat de mariage, No. 3495; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1820; Guillouard, Contrat
de mariage. IV,
No.
2059, 2050; Alexandresco, VIII, partea I, p, 274).
|

3. Dotaii
netate,

asupra
17757

nu

i

ara:

împiedecă_m

contrac-

amăiiet_care îşi va produce &feet
acestor... lucruri -îr-profitul creditoaneitar. (Rodiăre et Pont. III, No.
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 536,

nota 3, p. 555; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1827;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.

1822, 2063).

4. Dotalitatea mobilelor nu împiedecă
existența
privilegiului locatorului. (Tro-

plong, Contrat de mariage,

Roditre

et Pont,

III,

No.

063).

-

.

6. În ceea ce priveşte mobilele corporale

care nu sunt nici fungibile, nici preţuite şi
care nu au fost predate, precum şi în
ceea ce priveşte obiectele incorporale, cum
sunt: drepturile, creanţele, rentele, acțiunile, etc., constituite dotă, după o părere,
aceste valori, sub regimul dota], rămân la

dispoziţiunea

soţilor.

542; Troplong, Contrat
3225; Odier, III, No.

(Duranton,

XV,

No.

de mariage, IV, No..
1239; Demante
et

Colmei de Santerre, VI, No. 255 bis, V,
urm.; Dalloz, Re€p., Comntrat de mariage,

No. 5426, 5430; Suppl., Contrat de mariage,

Doctrină,
1. Dota

No. 1827; Guillouard, Conirat de mariage,
IV, No. 1822, 2063; Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 276 urm.).
5. De asemenea,
dotalitatea mobilelor
corporale nu împiedecă existenţa privilegiului cărăuşului.
sau a hangiului. (Guillouard, Contrat de mariage, LV, No. 1822,

IV, No. 5246;

1775;

Aubry

et

No.

1254;

Huc,

LX,

Laurent,

No.

XXIII,

450

urm.;

No.

540

Jouitou,

urm:

Regime

dotal, No. 571 urm.; Guiilouard, Conitrat
de_mariage, IV, No. 2057 urm).
7. După a doua părere, această dotă

este inalienabilă

atât pentru

femeie

cât şi

pentru ambii soți împreună. (Roditre et
Pont, III, No. 1772; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 5430; Suppl., Contrat de

mariage,

No.

1235).

8. După a treia părere, această dotă este
inalienabilă pentru femeie, însă este alienabilă pentru bărbat. (Dalloz, R6p.. Contrat de mariage, No. 5426 urm.; Suppl.,
Conirat

de mariage,

Courtois

No.

et Surville,

II,

No.

No.

1576

1826:

1231;

Contrat

Comp:

Aubry

Baudry: Le

de mariage,
et

Rau,

ed.

4-a, V, $ 537 bis, p. 599 urm.: Planiol, III,
9. Dacă

urm.).

însă bărbatul

a înstrăinat prin

fraudă, în complicitate cu un tert aceste
lucruri mobile, femeiea care a încercat
un prejudiciu, poate cere anularea înstrăinării. (Aubrv et Rau, ed. 4-a, V, $ 537

bis, p. 600; Dalloz.

Rep..

Suppl,,

Contrat

de mariase, No. 1252; Baudrv. Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1829; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 3061).

10.

În

dreptul

român

dota

mobiliară

este alienabilă. chiar când a rămas proprie.

tatea femeii, dacă nu s'a stipulat în contractul de căsătorie inalienabilitatea ei, de-

oarece

art.

inalienabil
1249

tei

acelaşi

11.

— 453—

ce.

cod

a

sau

a

partea
Dota

civ.

imobilul

mișcătoare

bărbatului

VIII,

1248

decât

permite

femeii

rom.

nu

dotal,

declară

iar

înstrăinarea

justiţiei.

cu

art.
do-

autorizația

(Alexandresco,

1, p, 300, 501. 442, 443).

mobiliară

care

după

dreptul

Art. 1250

DESPRE

CONTRACTUL

Codul

:DE CĂSĂTORIE

român a rămas proprietatea femeiei şi este

bis;

alienabilă, poate fi urmărită de creditorii
femeii fie anteriori, fie posteriori căsătoriei. !(Alexandreseco,
VIII, partea IL, p.

No, 2066, 2088 urm.).
20. Deoârece femeia

442).

12. Dota

|

mobiliară

_

proprietatea

femeii,

Guillouard,

Contrat

ina dota mobiliară,
tranzacţie,

această

nici

dotă.

de

ea nu

nu

mariage,
poate

poate

compromis

(Aubry

cu

et Rau,

$ 557 bis, text și nota 14,

civil
IV,

înstră-

face nici

privire

la

ed. 4-a, V,

nu
poate
fi
înstrăinată
de
aceasta
decât cu autorizaţia bărbatului, iar în caz
de refuz, cu autorizaţia justiţiei, care va

Le Courtois et Surville, Contrai de mariage, III, No. 1850 bis; Guillouard, Con-

constata

trat de mariage,
Contra: Troplong,

încuviinţa
utilă.

înstrăinarea

că

este

(Alexandresco,

442, 445),
în

numai

necesară

după

ce va

cel

puţin

sau

VIII,

partea

|

LI,

|

p.

13. Cu toate că dota mobiliară este,
principiu, alienabilă, se poate stipula

în. contractul de căsătorie inalienabilitatea
ei. (Alexandresco. VIII, partea 1, p. 445,
444, text şi nota 1).

14. Când sa prevăzut în contractul de
căsătorie inalienabilitatea dotei mobiliare,
ea va putea

fi înstrăinată

numai

în cazu-

rile excepţionale şi cu formele stabilite de
lege pentru înstrăinarea dotei imobiliare.
(Aubry

602;

et

Rau,

ed.

Guillouard,

4-a,

Contrat

V,

$ 557

his,

de mariage,

|

yă,

No. 2067; Alexandresco,
VIII. partea
p. 444).
15. Dota mobiliară care poate fi înstrăinată de bărbat, poate, după o părere, să
fie urmărită de creditorii acestuia, (Iroplong, Contrat de mariage, 1V, No. 3245
urm.; Dalloz. Rep., Contrat de mariage,

No.

3455;

p. 441, 449).

Alexandresco,

VIII,

partea

I,

16. După altă părere, contrară, dota
mobiliară care poate fi înstrăinată de băr-

bat, nu poate fi urmărită de creditorii
acestuia.
(Aubry et Rau, ed. 4-a.
556, texi şi nota 5,
p. 555; Baudry, Le

Courtois et Surville, Contrai de mariage,
III, No. 1829; Guillouard, Contrat de mariage, LV,

17.

No.

1821).

Instrăinarea

dotei mobiliare

tre bărbat, la care a concurat
rămâne valabilă deşi concursul

inutil.

(Baudry,

Contrai

18.

nu

are

de

Le

mariage,

În timpul
dreptul

Courtois

et

III,

1828).

No.

căsătoriei,

să

de

înstrăineze-

că-

şi femeia,
femeii era

Surville,

femeia

dotală

direct

valo-

rile mobiliare cuprinse în dota sa. (Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 3425, 3426,
5454; Suppl., Contrat
de
mariage, No.
1255;. Baudry, Le
Courtois
et Surville,
Contraţ de mariage, III, No. 1830 bis).

19. De asemenea.

Rep.

Contrat

conpriu
(Aunota

de ma-

riage, No. 3455, 3541; Suppl., Contrat.de
mariage, No. 1271; Baudry, Le Courtois ei
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1830

3127;

IV, No. 2066; Comp,
Contrat de mariage, 1V,

de

ma-

riage, No. 5485).
21. Femeia nu poate, de asemenea,

Dalloz,

Rep.,

Contrat

face

o mărturisire de natură a aduce atingerea
drepturilor sale dotale mobiliare. (Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 537 bis, p. 601; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de
mariage,

Contrat

III,

No.

1850

de mariage,

bis;

IV,

No.

Guillouard,

2066),

22. Femeia
nu poate
să renunţe, în
timpul căsătoriei, la recursul său contra
bărbatului sau la garanţiile, cu privire la

dota

mobiliară,

cestuia,

(Aubry

tituirea

dotei,

care

este

et

Rau,

nici

a

la dispoziţia
ed.

4-a,

V,

anticipată a
et Rau, ed.
Baudry, Le
de mariage,
R€p., Suppl.,
Guillouard,

primi

rambursarea

creanţelor sale dotale. (Aubry
4-a,-V, $ 557 bis, p. 600, 601;
Courtois et Surville, Contrat
III, No. 1850 urm.: Dalloz,
Contrat de mariage, No. 1251:
Contrat d e mariage, IV, No.

2064).
24. De asemenea,
femeia rdotală anu
poate senunța
la hipoteca legală asupra
bunurilor bărbatului, nici a ceda această

ipotecă creditorilor săi, nici a ceda rangul
ipotecar.

bis,

text

(Aubry

şi nota

et Rau,
12,

ed. 4-a, V, $ 537

p. 601:

Dalloz,

Râp,

Contrat de mariage, No. 3455; Baudry, Le
Courtois et Surville, Conirat de mariage.
III, No. 1830, 1851; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 2064).

Jurisprudenţă
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. O femeie ale cărei bunuri se află, în
momentul contractării, sub regim dotal, nu

poate

angaja

valabil

n-are consimțimântul

din

Pand.

15 Mai

1925,

bunurile sale, dacă

soțului. (Cas. Î, 1205

Pand.

Săpi. 29 din 1925).

Rom.

193%,

1, 11:,

„Ar

t. 1250. — Femeea poate,
observând formalităţ ile prescrise
prin arțicolul precedent, să dea i mobilul
său dotal:
1. Pentru.

căpătuirea

copiilor săi dintr'o căsătorie
— 45

a-

$ 537

bis, p. 599; Dalloz, Reâp., Contrat de mariage, No. 3426; Suppl., Contrat de mariage, No. 1251; Baudry, Le Courtois et
Surville, Conirat
de
mariage,
III, No.
1830, 1850 bis; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2064).
23. De asemenea, în timpul căsătoriei.
femeia nu poate ceda dreptul său la res-

femeia nu poate dis-

pune nici indirect de dota mobiliară
tractând obligaţiuni care s'ar executa
urmărirea valorilor ce compune dota.
bry ei Rau, ed. 4-a, V, ş 558, text şi

22, p. 611: Dalloz.

No.

p. 601: Baudry,

4 —

anterioară;

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

2. Pentru căpătuirea
199,

201,

1248

urm.,

DE CĂSĂTORIE

copiilor comuni

1251;

Civ.

Fr.

Art.

1250

ambilor soţi ). (Civ. 186,

1555,

1556).

Teat. fr. Art. 1555. — La femme peut, avee l'antorisation de son mari,
ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour !6tablissement des enfants quelle aurait d'un mariage antrieur; mais, si elle n'est
" autorise que par justice, elle doit rserver la jouissance ă son mari.
Tezt fr. Art 1556. — Elle peut aussi, avec - Pantorisation de son mari,
donner ses biens dotaux pour l'6tablissement de leurs enfants eommuns.
Text fr. Art. 1556 (Complete par la loi du 19 Mars 1919).
— Elle peut
aussi,

avec

autorisation

de son

mari,

donner

ses biens

dotaux

pour

l'6tablisse-

ment de leurs enfants communs.
Lorsque la femme est âgte de plus de quarante-cinq -ans et que les &poux
p'ont ni enfants ni descendants vivants, elle peut, avec l'autorisation de son
mari et celle de justice, donner ses biens dotaux pour des uvres d'assistance
et de bienfaisance publiques ou priv6es, ou pour des ceuvres ayant plus spâcialement pour objet le developpement de la natalită, la, protection de lenfance et
des orphelins de la guerre. Dans Ie cas ou le mari refuse son autorisation, celle
de la justice permettra ă la femme de passer outre, mais alors la jouissanee des
donnâs

restera
INDEX

au mari.

ALFABETIC

Suppl., Contrat de mariage, No. 1289; Alexandresco, VIII, partea 1»p. 377).
4. Sub legea actuală, femeia căsătorită
sub regimul dotal, nu poate dărui, chiar
prin contractul său de căsătorie, bunurile sale dotale unui străin sau unei rude,

(la doctrină)

Anulare 24, 3,

_

Industrie 16,
Instrăinare 2,
Intenţie 32, 33, 34.
Intrebuinţare 29, 30.
Ipotecă 36, 37, 38.
Ipotecă lexală 39,
Medic 20.
Muzicant 21.
Nalitate 24, 30,
Parafernă 31-—34.

Apreciere suverană 25.
Autorizaţie 1, 2, 5.

Căpătuire 14-41.

Comerţ 15.
Copii 2 urm.
Copii adoptivi

8, 9.

Copii naturali 10--13.
Creditori 27.
Descendenţi 6, 7.
Donaţiune

4,

33 —38,
Dotă 1 urm,
Educaţie 18—21.
Fraudă 30.

24,

26-28,

Renunțare

Restituirea

afară

5, Femeia

39.

dotei 42, 43,

Revocare 26, 27,
Simulaţie 24,
Terţi 29, 30,

Universitate 19,
Vânzare 29, 36, 37, 40, 4.

Garantare 42, 43,
Imobil 1 urm.
Indoială 34,

Doctrină,
1. In art. 1250 c. civ. rom.. se arată căse poate da imobilul dotal „observând formalităţile prescrise prin art. precedent“.
Această expresiune înseamnă că se cere
autorizarea

bărbatului.

sau

promisiunea

justiţiei. (Alexandresco, VIII, partea |,
p. 375, nota 1, 378).
2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1555 şi
15560 e. civ. fr, (1250 ce. civ. rom), femeia
poate, cu autorizaţia bărbatului sau în
caz de refuz cu autorizaţia justiţiei, să
înstrăineze bunurile dotale pentru căpătuirea copiilor săi din o căsătorie anterioară. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 5578; Suppl., Contrat de mariage, No.
„1989; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 377).
3, De asemenea, potrivit dispoziţiunilor
art, 1556 ce, civ. fr. (1250 c, civ. rom), femeia poate, cu autorizația bărbatului său,
"să dea bunurile sale dotale pentru căpătuirea copiilor comuni ambilor soţi. (Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 3578;
1) A

se vedea

nota

de sub

textul

art. 1240,

de copiii săi. (Dalloz, Râp., Contrat

de mariage,

No.

are

5468).

nevoie,

în dreptul

civil

român, de autorizaţia bărbatului sau în
caz de refuz sau imposibilitate, de autorizația justiţiei, atât în cazul când este
vorba de căpătuirea copiilor din o căsătorie anterioară, cât şi în cazul când este
vorba de căpătuirea copiilor comuni. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 577, 378,
texi şi nota 2; Nacu, ÎN, p. 92).
6. Prin copii în înțelesul prevăzut de
art. 1555 şi 1556 c. civ. fr. (1250 c. civ.
rom.), se înţeleg, nu numai copiii propriu

zişi,

adică

descendenţii

de

primul

grad,

ci şi nepoţii, adică descendenţii de orice
grad. (Rodiere et Pont, III, No. 17%; Odier, TII, No. 1278; Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 5348; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 537, p. 585; Dalloz, Rep., Suppl.,
Conirat de mariage, No. 1289; Huc, LX,
No. 460; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1704; Jouitou,
Regime dotal, No. 249: Guillouard, Conirat de mariage, LV, No. 1995, 1994; Alexandresco, VIII, partea [, p. 378, 379; Contra: Nacu, III, p. 90).
7. Această soluţiune are loc, chiar în
cazul când copiii, adică descendenţii de
primul grad sunt încă în vieaţă. (Dalloz,
Râp.. Suppl., Contrat de mariage, No. 1289:
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage,
III, No.
1704; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1994),
8. După o părere, prin cuvântul copii,

:

— 455—
a

biens

DESPRE

CONTRACTUL

se înţeleg şi copiii adoptivi, aplicându-se
regulele prevăzute de art. 1555şi 1556 c.

civ. îr. (1250 e. civ. rom.),

după

cum

co-

pilul adoptiv a fost adoptat numai de femeie sau de ambii soți. (Baudry, Le Cour-

tois et Surville,

Contrat

de mariage, III,

No. 1704: Guillouard, Conirai de mariage,
IV, No. 1994; Alexandresco, VIII, partea

I, p. 379, nota 1; Contra: Nacu, III, p. 90).
9. După altă părere, dota va putea fi
înstrăinată numai pentru. căpătuirea copilului adoptat de ambii soţi, iar nu şi
peniru căpătuirea copilului adoptat numai de femeie, (Rodiăre et Pont, III, No.

1792; Contra: Nacu, III, p. 90).

se

10. După o părere, prin cuvântul copii
înțelege

şi

copilul

natural

al

femeii

recunoscut de ea. (Guillouard, Conirat
de mariage, IV, No. 1994).
11, După a doua părere, dota va putea

fi înstrăinată pentru căpătuirea unui copil
natural, numai dacă acest copil a fost recunoscut, de ambii soţi în timpul căsătoriei. (Rodi&re et Pont, III, No. 1792).
12. După a treia părere, dota poate fi
înstrăinată pentru căpătuirea unui copil
natural, numai dacă femeia l-a recunoscut înainte de căsătorie, iar nu şi în cazul când recunoşterea ar fi avui loc în
timpul căsătoriei, (Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat
de
mariage,
III, No..
1704).

13. După această părere însă, dacă recunoaşterea copilului natural sar fi făcut în timpul căsătoriei de ambii soţi, dota
va putea fi înstrăinată pentru căpătuirea
acestui copil. (Baudry, Le Courtois
et
Șurnille,
Contrat
de
mariage,
III, No.
1704).

14. Instrăinarea dotei este permisă, po-

trivit dispoziţiunilor art. 1555şi 1556 e.
civ. în, (1250 c. civ. rom.), nu numai pentru căpătuirea copiilor prin căsătorie, ci
şi pentru căpătuirea în scopul dobândirii
unei situaţiuni în societate, unei cariere.
(Duranton, XV, No. 494; Rodiăre et Poni.
III, No. 1793; Odier, III, No. 1279; Tro-

plong,

Contrat

de mariage,

LV,

No.

5350;

Codul

DE CĂSĂTORIE

civil

11. Favoarea cu care priveşte art. 1555
şi 1556 c, civ, îr, (1250 c. civ. rom), căpătuirea copiilor, nu
trebueşie
exagerată.
(Dalloz, Râp., Suppl., Conirat de mariage,
No,

1291).

18, Asifel, în principiu, cheltuelile de
educațiune nu constituese o
căpăiuială
pentru a da loc la înstrăinarea fondului
dotal, deoarece copilul instruit nu este capabil prin aceasta numai ca să-şi câştige
mijloace de existenţă. (Baudry, Le Courtois et Surville. Contrai de mariage, III,
No. 1705; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 199%; Alexandresco, VIII, partea
I,

p.

380).

19. Sunt însă unele cheltueli de educaţie care pot fi asimilate unei căpătueli
cum ar fi acele pentru plasarea în şcoala

politehnică,

şcoala normală,

cărora elevii
întrebuințare

existenţă.

Dalloz,

(Rodiere

Râp..

5584;

Baudry,

Contrai

de

louard,

la terminarea

au siguranta că vor găsi o
care să le dea mijloace de

et Pont, III, No, 179;

Contrat

Le

mariage,

Contrat

de

mariage,

Courtois
III,

de

de

et

No.

No.

Surville,

1793;

mariage,

Guil-

IV, No.

1994: Alexandresco, VIII, partea [, p. 380).
20. De
asemenea,
cheliuelile făcute
pentru ca copilul să obţie diploma de me-

dic, (Rodigre et Pont, III, No. 1793; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1995;

Alexandresco, VIII, partea 1, p. 380).
21. De asemenea, cheltuelile făcute cu
educaţia muzicală a copilului care îi va
permiie să-şi câştige mijloacele de existență, îmbrățişând cariera de compozitor sau artist. (Baudry, Le Courtois et

Surville, Contrai

1705;
No.

Guillouard,

1995).

de

mariage,

Contrat de

II,

mariage,

No.

IV,

22, Nu poate fi considerată ca o căpă-

inire, „0 dispoziție, destinată a îmbunătăți
Situatia unui copil
după căpătuire.
(Huc,
LX, No, 459; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage; III, No. 17;

Jouitou, Regime dotal, No. 244; Guillouard,

Contrat

de mariage,

IV,

No.

1996;

Planiol,

III, No. 1565: Alexandresco, VIII, partea |,

Marcad6, Art. 1555 şi 1556, No, 5; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, 8 557, text şi nota 105,
p. 585; Dalloz, Rep., Conirat de mariage,
No. :5581; Suppl., Contrat de mariage, No.
1289; Laurent, XXIII, No. 522; Huc, IX,
No. 460; Baudry, Le Courtois et Survilie,
Contrat de mariage, III; No. 1705; Jouitou,
Regime dotal, No. 241; Guillouard, Conirat de mariage, LV, No. 1995 urm.; Alexandresco, VIII, pariea I, p. 379, 580),

bunurilor dotale în vederea căpătuirii copilului, nu e nevoie ca în actul de înstrăinare să se prevadă căpătuirea ce se va
face. (Dalloz, Râp., Conirat de matriage,
No. 5591).

tuire,

căpătuirea,

15. Astfel,

pentru

se va

cumpărarea

copil.

considera

unui

(Baudry,

fond

Le

Surville, Contrat de mariage,

Guillouard,

Contrat

de

ca o căpăde

comerț

Courtois

et

Il, No. 1705;

mariage,

IV, No.

1995: Alexandresco, VIII, partea I, p. 380).
16, De asemenea,
fondarea unei exploatări
industriale
sau
agricole.
(Baudry, Le Courtois et Surville, Conirat de
mariage, III, No. 1705; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1995; Alexan.dreseo, VIII, partea. |, p. 580).

p. 580, nota

2).

23. Pentru

valabilitatea

înstrăinării

24. Dacă femeia dărueşte bunurile sale

dotale copilului pentru a-l căpătui, această donațiune va fi nulă dacă se va con-

stata că ea nu a avut drept cauză reală

plong,

cauza

Contrat

de

fiind

mariage,

simulată.
IV,

No.

Tro-

3559;

Dalloz, Rp. Contrat de mariage, No. 3603;

Alexandresco, VIII, partea |, p. 380, 381).
25. Tribunalele vor aprecia în mod su- veran,
partea

fără posibilitate de cenzură din
Curţii de Casaţie, dacă a existat

căpătuire

de natură

a permite

înstrăina-

rea fondului dotal. (Guillouard, Contrat
de_mariage, IV, No. 1997).
6. Dacă a devenit imposibilă căpă-
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-

Art. 1250

Codul

civil

tuirea,

cest

DESPRE.

donaţiunea

scop

poate

făcută

CONTRACTUL

de femeie

fi revocată.

No. 1279; Dalloz, Râp., Contrat

No. 3602).

în a-

(Odier, îl,

de mariage,

,

27, Această revocare poatefi exercitată numai de femeie, iar nu şi de creditorii săi. (Odier, III, No. 1279).
.

28. Nicio

limită

nu-i

este

impusă,

în

principiu, femeii căsătorite sub
regimul
dotal ca să dăruiască cu autorizația bărbatului său, bunurile sale dotale pentru
căpătuirea
copiilor săi.
(Dalloz,
Rep.
Suppl.,
Contrat
de mariage,
No, 129;

Șuillouard,

Contrat

1999).

29. Terţul

de mariage,

achizitor

IV,

No.

al imobilului

do-

tal, de bună credinţă nu e obligat a supraveghia întrebuinţarea banilor dacă serveşte în adevăr la căpătuirea
copiilor.
(Huc, IX, No. 460; Joutou, R6gime dotal, No. 245; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2004; Alexandresco, VIII,

partea
ed.

I, p. 581;

4-a,

V,

Contra:

$ 537,

30. Dacă

însă

p.

585).

terţul

Aubry

et Rau,

a prestat

soților

concursul său la fraudă, el va îi răspunzător. (Guillouard, Contrat de
mariage,
IV, No. 2004; Alexandresco, VIII, partea
|, p. 384).
31. Femeia poate dispune de bunurile
sale dotale pentru a căpătui pe copiii săi,
chiar dacă posedă bunuri parafernale libere şi suficiente. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, $ 537, p. 587; Dalloz, Rep., Contrat de

mariage, No. 3609; Suppl., Contrat de mariage, No. 1296; Huc, IX, No. 481; Bau-

dry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1705; Jouitou, Regime
dotal, No. 257; Guillouard, Contrat de
mariage, VI, No. 2005; Alexandresco, VIII,

partea |, p. 581; Nacu, III, p. 90).
32. În cazul când femeia” posedă
nuri

dotale

şi

bunuri

parafernale

buşi

a

promis copilului său o dotă în bani, pentru

a se decide asupra cărora din aceste bunuri urmează a fi luată dota, se va lua
în consideraţie intenţiunea
femeii când
a constituit dota copilului. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V. 8 537, p. 587: Dalloz, R&,
Conirat
de
mariage,
No.
3610
urm;
Suppl., Conirat de mariage, No. 129;
Huc, IX, No. 481; Jouitou, Râgime dotal,
No. 237; Guillouard, Contrat
de mariage,
IV, No. 2005; Alexandresco, VIII, partea

Lp. 581).

33. In acest caz, pentru a se admite că
femeia a înţeles
să afecteze
bunurile

sale

dotale,

nu

este nevoie

ca afectaţiu-

nea să fie expresă, ci este deajuns dacă
aceasta rezultă în mod neîndoelnie din
termenii actului prin care a constituit dota

copilului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 537,

Art, 1250

DE CĂSĂTORIE

Jouitou,

Regime

dotal,

No.

257:

Guillou-

ard, Contrat de mariage, IV, No. 2003; Alexandresco, VIII, partea I, p. 581).
35. Femeia dotală, după o părere, nu
poate îndeplini orice act de dispoziţiune
asupra bunurilor sale dotale pentru căpătuirea copiilor săi, ci poate numai să
dăruiască bunurile sale dotale după cum
prevede în mod lămurit art. 1555 şi 1556
c. civ. îr. (1250 c. civ. rom.). (Demante et

Colmet

de Saniterre,

VI, No. 228 bis, IV;

Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage,
No. 1294).
36. Prin urmare, după această părere,
femeia nu poate vinde sau ipoteca imobilul său dotal, ca din banii rezultați să
doteze pe copilul său. (Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 228 bis, IV: Dalloz, Rp... Suppl., Contrat de mariage,
No,

1294).

37. După aliă părere dominantă, puterile pe care le recunosc art, 1555 şi 1556
c. civ. Îr. (1250 ce. civ. rom.), femeii de a
da bunurile dotale pentru căpătuirea copiilor săi, se pot exercita prin orice mijloace directe sau indirecte care tind la
căpătuirea copiilor. (Duranton, XV, No.
429; Rodiăre et Pont, III, No. 1794; Odier,
III, No. 1284; Troplong,; Contrat de mariage, IV, No. 3352; Marcad6, Ari. 1555 şi
1556, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 537, text şi notele 107, 109, p. 585, 586:

Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 3607;

Suppl., Contrat de mariage, No. 1294; Laurent, XXIII, No. 523: Huc, IX, No. 461;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1706; Jouitou, Regime
dotal, No. 240; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2000; Planiol, III, No. 1563;
Alexandresco, VIII, partea 1, p. 575, nota
"2, 372),
38. Prin urmare după aceasta a doua
părere, femeia poate nu numai să dăruiască imobilele sale dotale copiilor săi,
ci poate să se şi oblige asupra lor şi să le
ipotecheze, iar banii rezultați să servească
la căpătuirea copiilor. (Duranton, XY, No.
492; Roditre et Pont, III. No. 1794; Odier,
III, No. 1284; Troplong, Contrat de ma-

riage, LV, No. 3352;

Marcad6, Art.

1555 şi

1556, No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 537, text şi notele 107, 108, p. 585, 586;
„Dalloz, Rp.
Contrat de mariage, No.
3607; Suppl.,
Contrat de .mariage, No.
1294; Laurent, XXIII, No. 523; Huc, LX,
No. 461; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1706; Jouitou,

Râgime

dotal,

No.

trat de mariage,

No.

240;

Guillouard,

Con-

IV, No. 2000; Planiol, III,

1565; Alexandresco,

VIII, partea I, p.

p. 375, nota 2, 377).

de mariage,

de ma-

30, De asemenea, puterea femeii de a
da bunurile sale dotale pentru căpătuirea

riage, No. 1296; Huc, IX, No. 481; Jouitou,
Rgime dotal, No. 237; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2005).
,

34. In caz de îndoială, dota se va lua
asupra buunurilor parafernale ale femeii.

copiilor săi, se poate exercita prin renuntarea ei la ipoteca legală pentru a favoriza această căpătuire. (Odier, III, No,

1284; Troplong, Contrat de mariage, IV,
No. 3551;-Huc, IX, No. 461; Baudry, Le

p. 587;

Dalloz,

No. 3610

(Aubry

urm.;

et Rau,

R€p.,

Contrat

Suppl.,

ed.

4-a,

Contrat

V,

$ 537, p.

587;

Courtois
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et Surville,

Contrat

de mariage;

-

Art.
III,

1251
No.

DESPRE CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE
170%;

Jouitou,

Regime

dotal,

No.

40, De asemenea, după această a doua
părere, femeia va putea vinde bunurile
sale dotale, pentru ca din pretul rezultat să poată căpătui pe copiii săi. (Duranton, XV, No. 495: Aubry et Rau, ed,

Dalloz, Rep,

Contrat de mariage,

III, No,

1706),

42, Femeia, după o părere, poate
să
garanteze cu bunurile sale dotale,
căpătuirea copilului său, restituirea pentru
dotei
adusă la căsătorie de femeia
copilului
său. (Troplong, Contrat de „mariage,
IV,
No. 5351; Dalloz, Rep.
Contrat de mariage,

No.

559%;

Suppl.,

Contrat

de

riage, No. 1295: Huc, IX. No.
461;
louard, Contrat de mariage, IV,
No.

Art.

1251
— Cân
.d

misiunea

sa.

(Aubry

şi nota
Contrat

Suppl.,

Conirat de mariage, No. 1295; Jouitou,
Regime dotal, No. 240: Guillouard, Con“trat de _mariage, IV, No. 2000: Alexandresco, VIII, pariea 1, p. 575, nota 2, 577).
„41. După altă părere, vânzarea bunuvilor doiale, în acest caz nu se va putea
face, decât potrivit dispoziţiilor art. 1558
e. civ, fr. (1255 c. civ. rom.), prin justiţie.
(Dalloz, R&p., Contraţ.
de mariage, No.
5601: - Suppl.,
Contrat
de
mariage, No.
1295; Baudry, Le Courtois
et Surville,

ma-

Guil2001).

civil

43. După altă părere, femeia nu poate
garanta cu bunurile sale dotale, restituirea dotei adusă copilului său de femeia

240).

4-a, V, $ 537, p. 585;

Codul

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 537, text

109, p. 586;
de mariage,

_

Dalloz, Râp.,
No. 1293).

Suppl,,

Jurisprudenţă

(Continuare

dela 1924 până Ia 1927)

1. Conform

art.

1250

din

codul

civili

femeia poate să dea imobilul său _dotal
pentru căpătuirea
copiilor,
fie dându-l
direct acestora, fie ipotecându-l sau în-

străinându-l în acest scop; şi pentru aceasta numai cu simpla autorizaţie a soțului
său, conform cu dispoziţiile dela art. 1249
c. civ., la care trimite art. 1250 c. civ.

şi fără a fi nevoie

nalului.
Este indiferent

străinării,

de

autorizarea tribu-

pentru

dacă

s'a

valabilitatea

realizat

de

căpătuirea copiilor.
Licitaţia publică se cere numai
rile prevăzute
de art. 1255 c.

nu

Apel laşi, $. II, 4 Maiu,
1926,

III,

149,

Justiţia

în-

fapt sau
în cazuciy, (C,

1926, Pand. Rom.

(Iaşi)

3-4/1926),

femeea

î nstrăinează o avere dotală cu perrefuz de autorizare din partea băr-

justiției, în caz de

batului, acesta conservă de
dre pt folosința
(Civ. 199, 201, 1249; Civ.
Fr. 1555

lucrului

înstrăinat”),

Teai. Jr. Art. 1555. — La
OW, Sur son refis, avec permission femme peut, avec lautorisation de son mari,
de Justice, donner ses biens dota
tablissement des enfants
ux pour I6quelle aurait d'un mariage antârieu
r; mais, si elle n'est
autorisee que par justice, elle
doit râserver la jouissance ă
son mari,
INDEX
(la

Absenţă 2, 10,

ALFABETIC

posibilitate

doctrină)

41.

Incapacitate

Admitere in parte 5,
Anulare 7.
Autorizaţie 1 urm,
Căpătuire 1 urm.
otă 1 urm.
Drept român 12.

2, 10,

Instrăinare 1,8.

|

Intezzis 2,
Justiţie 1
Nulitate 7,
Parafernă
Procedură

Folosinţă5 1, 10, 11, 12.

11,

4.
9,

Respingere

1282;

în

tra
mariage, No, 3578
Suppl.. Contrat tde de
mar e, No. 1289). ;
+ in cazul când băriag
batul refuză a autoriza pe
a
II
1) A

se vedea

nota

de

sub

el este în

textul

art,

autorizaţia,

femeia

tribunalului

autorize,

Baudry,

total

nu
pe

cu permisiunea
iției, în caz de
din partea bărbatulu refuz de autorizare
i, acesta conservă
de
drept folosința lucrul
ui înstrăinat. (Dalloz,
Râp. Con
când

da

care

ci

fiind

va putea cere

nu

are

este 0-

dreptul

ÎI, No. 1790; Odier, III, No.
Le
Courtois et Surville,

de mariage,

III, No.

Guillouard, Contrat de mariage, IV,1705;
No, 1989;
Alexandresco, VIII, partea I, p.
379). |
3. Astfel tribunalul va putea resping
e

6.

străinează o avere, dotală
Just

sau

s'o

Contrat

2, 3,4,

Doctrină,

femeie

a-i

să
examineze cererea dacă este serioasă
. (Rodiere et Pont,

Refuz 1 urm.

Formalitate 9,
Imposibilitate 2, 10,
11.

autorizaţia
lisat

10.
urm.

de

absent sau incapabil,

im-

cererea,

dacă

va

găsi

că femeia

este deajuns de bogată ca să doteze
copiii săi. (Baudry, Le Courtois et

Surville, Contrat de mariage, III, No. 1705;

Guillouard,
9).

„4. De

pinge

e mai

în

Contrat

asemenea,
total

preferabil

unele

bunuri

sedă,

decât

de mariage,
IV, No.
”

tribunalul poate res-

cererea

când

va crede

că

care le

po-

ca femeia să înstrăineze

parafernale

bunurile

pe

doiale.

(Rodiăre

et

Pont, III, No. 1790; Baudry, Le Courtois

1249,
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Codul

civil

DESPRE

et Șurville,

Contrat

1705).

5. Tribunalul

femeii

numai

va

în

de

CONTRACTUL

mariage,;

putea

parte,

III,

admite

dacă

găsi

averea dotală a femeii nu permite
darea unei dote prea mari copiilor.

dry. Le
mariage,
trat de

IV, No.

acor(Bau-

1989).

6. Tribunalul va putea respinge cererea
femeiei dacă se va stabili că copiii
di
căsătoria anterioară
personală suficientă
singuri. (Dalloz, Rep.,
No. 5617).
7. Dacă tribunalul

a femeii
au
avere
pentru a se căpătui
Conirat de mariage,
|
admite cererea fe-

larea.

Conirat

meii, bărbatul nu are dreptul să ceară anu(Dallioz,

Rep.,

No. 5617).

de

mariage,

8. Nu trebueşie să se confunde autorizaţia justiţiei prevăzută de art. 1555 e.
civ. fr. (1251 c. civ. rom.),'cu autorizaţia
pe care o dă justiţia pentru înstrăinarea
averii dotale poirivii dispoziţiunilor
art.
1558 c. câv, fr. (1255 c. civ. rom.). (Baudry,
Le Courtois.et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1705).

9. Procedura

acordării

10. Când

că

Courtois et Surville, Contrat de
III, No. 1705: Guillouard, Con-

mariage,

Courtois et Surville,
III, No. 1703).

No.

cererea

va

autorizaţiei

Contrai

femeia

a obținut

de mariage,
,

autorizaţia

justiţiei de a căpătui un copil
sătorie anterioară sau comună,

din o cădeoarece

bărbatul este în imposibilitate de a-şi da

autorizaţia, fiind absent sau interzis, după
o părere, de asemenea, bărbatul va conserva de drept folosința bunului înstrăinat. (Duranton, XV, No. 498; Rodiere et
Pont, III No. 1791; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 537, nota 103, p. 584; Dalloz;
Râp.,
Suppl., Contrat
de mariage, No.
1298; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No.

1999).

11], După altă părere, în acesi caz femeia va putea dispune de bunurile dotale
pentru căpătuirea copiilor fără ca bărbatul să conserve folosința bunurilor în-

străinate.

(Demante

et

Colmet

de

San-

terre, VI, No. 228 bis, II: Dalloz, Rp.
Suppl., Contrai de
mariage,
No,
12%;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1702).
i
12. În dreptul civil român, când femeia este autorizată de justiție, fie că
este vorba de căpătuirea copiilor din o

căsătorie anterioară, fie că este vorba de

ju-

căpătuirea copiilor
comuni, femeia
nu
poate dispune decât de nuda proprietate,
deoarece bărbatul nu poate pierde uzufructul 'decât când dă el autorizaţia. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 378).

stiției prevăzută de art. 1555 c. civ. în.
(1251 ce. civ. rom.), va fi aceea prevăzută
de codul de procedură civilă pentru autorizația
femeii
măritate.
(Baudry,
Le

narea

Art. 1252

DE CĂSĂTORIE

Art. 1252.— Imobilul dotal poate îi înstrăinat, când înstrăisa este permisă prin contractul de căsătorie. (Civ. 1223,

1231,

1234,

1242,

1246,

1248,

1253,

1255;

L.

agrară

148;

Civ.

Fr. 1557).
„_Teat. fr. Art. 1557. — I'immeuble dotal peut
nation en a 6t6 permise par le. contrat de mariage.
Bibliografie
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Ratificare
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Intrebuinţare 25, 68;
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11.

Reîntrebuinţare
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din

51

August

1936,
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19, 25, 26.

Separație
T
ț
Servitute
Simulaţie
Subrogaţie
Termen 5,

de

patrimoni
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62,
42, 43.
4, 55.

”

Terţi 46, 57—59, 64, 66,

Valori imobiliare 49,
Vânzare 15, 25—28, 35—39,

3
|
Vânzare cu

cumpărare

pact

de

răs-

16.

5, 7, 9-13, 32—35,

38, 39, 42, 50, 53,

.

Pali-

N., Despre ipoteci, p. 184.

(la doctrină)
Anulare 2, 11, 65.
Autorizaţie 2, 7, 8.
Bună învoială 4, 24.
Casa de depuneri 58, 59.

lorsqut

(continuare).

CoNSTANTINESCU Sr. ALex, Observaţie sub Trib. Tutova,
Pand. Rom. 1926, III, 159;

ConsrANTINESCU

&tre alien

Ipotecă legală 42,.43
Licitaţie 24,
Locaţiune 21, 28,
Minor 6.
Mobile 3, 40, M.
Moştenitori 65, 66.
Nulitate 2, 11, 65.

Obligaţii 37, 38, 39.
Parafernă

52, 60,

Doctrină,

46,

1. Cu toate că, în principiu, dota este
ivalienabilă, totuşi ea poate fi înstrăinată,
când înstrăinarea este permisă prin contractul de căsătorie. (Dalloz, R&p., Contrat *de mariage, No. 5549; Suppl., Con-
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Art. 1252

DESPRE

CONTRACTUL

trat de mariage, No. 1276; Alexandresco,
N
VIII, partea LI, p. 555).
2, Nu este permisă clauza prin contractul de căsătorie ca femeia să vândă
imobilul dotal fără autorizaţia bărbatului sau a justiţiei. (Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1741; Alexandresco, VIII, partea I, p. 355,
nota

2,

359,

560),

,

„ Dispoziţiunile art, 1557 e civ.
în.
(1252 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi la dota mobiliară, în sistemul admis în
dreptul francez, care declară această dotă
inalienabilă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 537, p. 602; Dalloz, R&p., Suppl., Conirat de mariage, No, 1281; Baudry, Le

Courtois

et Surville,

Contrat

IN, No. 1834; Guillouard,
riage, IV, No. 2067).

4. În

cazul

când

sa

de mariage,

Contrat

prevăzut

de

ma-

în con-

tractul de căsătorie că înstrăinarea
dotei
este permisă, ea se va putea face, în principiu, prin bună înțelegere, iar nu
prin
justiție. (Dalloz, R&p.. Contrat de
mariage,
No. 5572; Suppl., Contrat de mariage,
No.
1284; Ţouitou, Regime dotal, No.
284; Alexandresco, VIII, partea ÎI,
p. 356),

„Cu

toate că în art. 1557

DE CĂSĂTORIE

Codul

civil

nu poate înstrăina sau ipoteca decât nuda
proprietate a bunurilor
dotale, respectând drepiul de folosință a! bărbatului.
(Duranton, XV, No. 475; Demante et Colmet de Santerre,. VI, No. 229 bis; Baudry,

Le

Courtois

et Surville,

Contrat

de mă.

riage, III, No. 1741),
9. Când femeia şi-a rezervat prin contractul de căsătorie facultatea de a înstrăina sau ipoteca bunurile sale dotale

în iimpul căsătoriei,
înstrăina sau ipoteca

bărbatul nu poate
aceste bunuri fără

concursul
femeii.
(Duranton,
XV,
No..
475; Rodiăre et Pont, III, No. 178%; Odier,

III, No.

1264;

Marcadă,

Art.

1557, No. 5;

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text şi noia
68, p. 576; Dalolz, Râp., Contrat de ma-

riage, No. 3573; Huc; IX, No. 462; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1952;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 559).

10. Totuşi. în acest caz, bărbatul va
puiea singur înstrăina sau ipoteca bunurile dotale, dacă a fost prevăzută în contractul de căsătorie o asemenea clauză.
(Duranton, XV, No. 475; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 537, text şi nota 68, p. 576; Dalloz, Rep.. Suppl., Conirat de mariage, No,

1284: Huc, IX. No. 462; Guillouard,
(1252 c. civ. rom), se prevede ce. civ. fr.
numai că
trat de mariage, IV, No. 1952: AlexandConse poate stipula în contractul
rede căsătosco, VIII, partea I, p. 355, 360).
_torie că dota va putea fi
înstrăinată, ne1,
În
cazul
când bărbatul a vândut
vorbindu-se nimic de ipotecă,
totuşi
se
sau ipotecat singur bunul dotal, deşi
decide că soţii pot stipula, în
pomod valabil,
irivit
contrac
tului
de căsătorie, aceasta
în contractul de căsători. e
că vor avea
nu
se
putea
face
decât
dreptul să ipotecheze imobilul
cu concursul
dotal, (Rofemeii
sale,
nulitatea
diere et Pont, III, No. 1779;
înstrăinării
sau
Odier,
III,
ipotecii poate fi acoperită, chiar în timpul
1268; Troplong Contrat de mariage No,
IV,
căsătoriei, prin confirmarea făcută
No. 5564; Marcad6, Art, 1557,
de femeie autorizată în mod legal. (Rodiăr
mante et Colmet de Santerre, No, 1; Dee
YI, No. 229
et Pont, Il]. No. 1785; Aubry et
bis, VI; Aubry et Rau, ed.
Rau, ed.
4-a,
V,
557,
4-a,
V,
$
557,
nota 68, p. 576, 577; Guilnota 59, p. 575; Dalloz, Rep...
Contrat de
louard, Contrat de mariage, IV.
mariage, No, 3552; Suppl.,
No. 1951;
Contrat de maAlexan
dresco
, VIII, partea ÎI, p. 560).
riage, No. 1277; Laurent,
XXIII, No. 516:
12.
Facultatea de înstrăinare sau
Huc, IX, No. 462; Baudry,
ipotecare a bunurilor dotale prevăzu
Surville, Contrat de mari Le Courtois et
tă în
age, III,
No
contractul de căsătorie poate fi pură
1745; Jouitou, R&gime dotal
, No. 2091; Gu
simplă sau supusă la anumite condițiu şi
illouard, Contrat de mariage
ni.
IV, No. 1942;
(Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.
Planiol, TIT, No. 1546;
Alexandresco, VIII,
3551),
partea Î, p. 355),
13, Facultatea prevăzută, în contractul
„ femeia minoră Ya
de căsătorie de înstrăinare sau
contractul său de căsă putea stipula prin
ipotecare
torie, înstrăinarea
a bunurilor dotale, în timpul
imobilului dotal, însă în
căsătoriei,
acest caz înstrăi- . trebueşte
interpretată în mod restrictiv,
narea nu se va putea
face decât cu fordeoarece constitue o derogare
mele prevăzute de lege
dela prinPeni
ru
înst
răin
acipiul
rea
inalienabilităţii dotei. (Rodicre
bunurilor
minorilor,
eț
(Ale
xand
rese
o,
Pont, III, No. 1780: Odier, III, No.
VIII, partea 1, p. 356).
1267;
Marcad, Art, 1557, No. 1;
7. Când femeia şi-a rezervat
e et
prin conColmet de Santerre, VI, No, Demant
actul de căsătorie facultat
229 bis, VI:
ea
de
Aubry
a
înet
Rau,
ed.
4-a,
străina sau ipoteca bunurile
V, $ 557, p. 575;
sale dotale,
alloz. R&p., Suppl,, Contrat de mariage
în timpul căsătoriei, ea nu
,
va putea uza
No.
1276:
Laurent
, XXIII, No. 517; Hue,
de această facultate decât
cu autorizația
IX,
No.
462; Baudry, Le Courtois et Sur:
bărbatului, sau în caz de refu
- ville, Contrat de mariage
tiei. (Duranton, XV, No. 475; z, a justi, II, No. 1742,
Dem
Guillou
ant
ard,
e
et
Conirat de mariage, IV,
Colmeţ de Santerre, VI, No.'229
No,
1942;
bis;
Planiol,
DalIII, No. 1547; Alexandresco,
loz, Râp., Suppl,, Contrat
de mariage, No.
VIII, partea 1, p. 356),
1276; Baudry,
Le Courtois et Surville, III,
No. 1741: Alexandresco,
14, Dacă femeia a prevăzut în contracVIII, partea |,
tul său de căsătorie facultatea de înstrăip. 355, nota 2, 359, 360).
nare, această facultate va cuprinde toate
» in cazul când bărb
meia recurge la auto atul refuză şi femijloacele de înstrăinare directe, cel
rizaţia justiţiei, ea
puțin, acelea cu fitlu oneros. (Baudry, Le
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1744; Alexandresco, VIII, partea

Lp, 558).
15. Astfel,

faculiatea

de

,
înstrăinare

a

fondului dotal, se aplică la vânzare, (Rodiere et Pont, III, No. 1781; Dalloz, Rp.
Suppl., Contrat de mariage,
No. . 1278;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1744; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1944; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 558).
16. De asemenea, la vânzarea cu pact
de răscumpărare, bine înţeles când ea nu
ascunde un contract pignorativ. (Dalloz,
Rep,
Suppl.,
Contrat
de mariage, No.
1278; Baudry,
Le
Courtois
et Surville,
Contrat de mariage, lil, No. 1744; Guillouard, Contrat de mariage, 1V, No. 1944).
17. Facultatea de înstrăinare nu cuprinde, după o părere, şi pe aceea dea
vinde bunurile dotale cu sarcina unei
rente viagere. (Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No.
1744; Jouitou, R6gime dotal, No. 289).
18. După altă părere, facultatea de înstrăinare a fondului dotal, cuprinde şi pe
aceea de a-l vinde cu sarcina unei rente
viagere, bineînieles dacă nu sa prevăzut
nicio restricțiune facultativă de înstrăinare. (Troplong, Contrat de mariage, IV,
No. 5509; Dalloz, Rp. Contrat de ma-.riage, No. 5570).
_19. Facultatea de înstrăinare a bunurilor dotale, cuprinde şi pe aceea de a le
schimba. (Rodiere et Pont, III. No. 1782;
Odier, III, No. 1268; Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 3400; Marcade, Art. 1557,
No. 2; Aubrv et Rau, ed, 4-a, V, $ 537,
text şi nota 64, p. 575; Dalloz, Rep., Con-trat de mariage, No. 3726; Suppl., Contrat de mariage, No. 1285; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1744; Jouitou, Râgime dotal, No.
288; Guiliouard, Contrat
de mariage, IV,
No. 1947: Planiol, III, No. 1547; Alexandresco, VIII, partea Lp. 558).
„20. Facultatea de înstrăinare cuprinde
şi pe aceea de a greva fondul dotal de
servituli reale, (Rodiere et Pont, III, No.
21. De asemena, facultatea de înstrăinare cuprinde şi pe aceia de a închiria
pe termen lung fondul dotal. (Roditre et

Poni, IL, No.

1782),

22, Facultatea de înstrăinare prevăzută în contractul dotal cuprinde, după

o părere,

numai

(Rodi&re

et Pont,

titlu

oneros,

Le Courtois

iar

aceea de înstrăinare

nu

şi aceea

II, No.

de

1781;

a

cu

dărui.

Baudry,

et Surville, Contrat de ma-

riags, III, No. 1744).
23. După altă părere, facultatea de înstrăinare cuprinde orice act care are de
efect transferarea proprietăţii, cu titlu
oneros sau cu titlu
gratuit. (Guillouard,

Contrat de mariage, LV, No. 1947). 24. Facultatea de însirăinare a bunurilor

dotale

cuprinde

numai

înstrăinarea

benevolă iar nu şi vânzarea la licitaţie.
(Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat

Art. 1252

DE CĂSĂTORIE

de mariage, III, No. 1744; Jouitou, Regime
dotal, No. 286).

25. În

cazul

când

prin

contractul

de

căsătorie se prevede anume modurile de
întrebuințare, în principiu, celelalte moduri
de înstrăinare .neprevăzute în contract, nu
sunt permise. Astfel, dacă se arată
de
exemplu, în contractul de căsătorie că esie
permisă vânzarea, schimbul fondului dotal
nu va fi permis. (Rodiăre et Poni, III, No.
1782; Odier, III, No. 1267; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 537, p. 525; Marcad6, Art.
1557, No. 2; Baudry, Le Courtois et Survile, Contrat de mariage, III, No. 1744;
Jouitou, Regime dotal, No. 287; Guillouard,
Contrai de mariage, IV, No. 1947; Planiol,
III, No. 1547; Alexandreseo, VIII,
partea

i, p. 358;

Contra:

de mariage,

No.

Dalloz,

5727;

Râp.

Suppl.,

Contrat

Contrat

de

mariage, No. 1285).
,
26. De asemenea, facultatea de a schiniba, nu cuprinde şi pe aceea de a vinde.
(Rodiâre ei Pont, III, No. 1782; Odier, TI,
No. 1267; Marcad6, Art. 1557, No. 2; Au-

bry et Rau, ed. 4-a,V, $ 537, p. 575; Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1744; Jouitou, R&gime dotal, No.
287; Guillouard, Contrat de mariage, IV,

No. 1947).

|

27. De asemenea, facultatea de a vinde,
nu cuprinde pe aceea de a greva cu titlu
oneros fondul doial cu servituţi reale. (Rodiere et Pont, ITI, No. 1267; Qdier, INI, No.
1267),

De asemenea,

SI

nu cuprinde pe
iracte de locajie
et Pont, III, No.

facultatea de a vinde

aceea de a încheia conpe termen lung. (Rodiere
1267).

29. Când femeia a prevăzut

în contrac-

iul său de căsătorie facultatea de a înstrăina
bunurile dotale, această facultate nu cu-

prinde,

după

o părere,

şi pe aceea

de

a

face un compromis asupra contestaţiunilor
privitoare la bunurile doiale. (Duranton,

XV, No. 481; Rodiăre et Pont, III, No. 1783;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V,$ 557 p. 5;

Dalloz, Rp., Contrat de mariage, No. 3568;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1282; Baudry, Le Courtois ei Surviile, Contrat de

mariage, III, No. 1746; Guillouard, Contrai de mariage, IV, No. 1745; Alexanresco, VIII, partea I. p. 358).
30. După a doua părere, facultatea generală de înstrăinare, cuprinde şi pe aceea
de a face un compromis asupra contesta-

țiunilor privitoare la bunurile dotale. (Odier, III, No. 1268; Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 3598; Marcadâ, Art. 1557,
No. 2; Dalloz, Râp., Contrat de mariage,

No. 3568; Suppl.,

Contrat de mariage,

No.

1282),

3]. După a treia părere, dacă prin contractul de căsătorie faculiatea de înstrăinare

a fost

rezervată

face un compromis;
de înstrăinare a fost
acesta nu va
putea
(Dalloz, Rep.,
Suppl.,
No.

— 481—

1282;

Jouitou,

femeii,

ea va

putea

dacă însă facultatea
rezervată bărbatului,
să facă compromis.
Contrat de mariage,

Râgime

doial, No,

290).

Art,

1252

DESPRE

CONTRACTUL

32, Facultatea de înstrăinare
cuprinsă
în contractul de căsătorie, după părerea
dominantă, nu cuprnide şi pe aceea de a
ipoteca imobilele dotale. (Duranton, XV,
0. 479; Roditre et Pont, III, No. 178;
Mourlon, III, No. 577; Marcads, Art. 1557,
No. 1; Michaux, Contrat de mariage, No.
1565; Demanie et Colmet de Santerre, VI,

No. 229 bis, VI; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 537, nota 60, p. 375; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 5555; Suppl.. Contrat
de mariage, No. 1277; Laurent, XXIII, No.
517; Huc, LX, No. 462; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III,
No.

1743;

Guillouard,
1945;
dresco,

Jouitou,

Contrat

R&gime

Planiol,
III,
VIII, partea

33. După

altă

de

dotal,

No,

1547;
357).

Alexan-

mariage,

No.
|. p.

părere,

285;

IV,

facultatea

No.

de

a

Codul

CĂSĂTORIE

civil

riage, II, No. 1747; Jouitou, Regime dotal, No. 166; Guillouard, Contrat de ma-

riage, LV, No. 1949, 1950; Planiol, III, No.
1547, 1589; Alexandresco, VIII, partea [,
p. 340).

40. În sistemul,

admis

în dreptul fran-

cez potrivit căruia dota mobiliară este inalienabilă, se admite că dacă femeia prevede în contractul său de căsătorie facultatea de înstrăinare a dotei imobiliare, această facultate de înstrăinare nu se întinde
şi la dota mobiliară pentru care nu sa
prevăzut în contractul de căsătorie o asemenea
clauză
de
înstrăinare.
(Dalioz,
Râp.,
Contrat
de
mariage,
No. 3559;

Suppl..
Baudry,
de

Contrat de
Le Courtois

mariage. No. 1280;
eţ Surville, Contrat

mariage, III, No. 1854).
41. In eazul când sa prevăzut

înstrăina cuprinde şi pe aceea de a ipoteca
fondul dotal. (Odier, III, No. 1268; Trolong, Contrat de mariage, IV, No. 3594;
alloz, Re€p., Contrat de mariage, No. 3553).

în contractul de căsătorie, în mod general
, facultatea de înstrăinare a bunurilor dotale,

ipotecare prin contractul dotal, nu e necesar întrebuințarea de termeni sacramen-

Rau,
R&p..
Bau-

34. Pentru

iali

ca

şi fără să

să

fie

existe

facultatea

necesar

de

a întrebuința

cuvântul ipotecă.
(Dalloz, Rp.
Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1277; Jouitou, RE

gime dotal, No. 285; Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage. III, No.
1745; Comp.: Alexandresco, VIII, partea

I,

p. 558).

35.

Facultatea

în contraciul
pe aceea de

(Duranton,

de_ipotecare

prevăzută

de căsătorie, nu cuprinde şi
a înstrăina -bunurile dotale.

XV,

No.

480;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 557, text şi nota 63, p. 575;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.

1946).

36. Facultatea de a face

un compromis

asupra bunurilor dotale, nu cuprinde şi
pe aceea de înstrăinare. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 537, p. 575; Guillouard. Contrat de mariage. IV, No. 1946; Alexandresco, VIII, p. partea I, p. 358).

37. Facultatea de înstrăinare nu face
ca bunurile dotale să fie supuse executării
obligaţiunilor contractate de femeie în timpul căsătoriei. (Dalloz, Rep., Contrat de
mariage,

No.

3564).

38. Această

femeia

a

DE

pe

prevăzut

soluţie

lângă

în

arc loc, chiar

facultatea

contractul

dacă

de înstrăinare,

de

căsătorie

şi

facultatea de ipotecare. (Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 3564).

39. Astfel, chiar dacă

femeia a prevă-

zut în contractul de căsătorie facultatea
de înstrăinare şi ipotecare a imobilelor do-

tale,

creditorii

chirografari

ai

femeii

din

timpul căsătoriei nu vor putea urmări imobilele dotale pentru a-şi realiza creanțele lor chirografare. (Duranton, XV, No.

489; Rodiere et Pont, III No. 1785; Odier,
III,
No.

1428;

Aubry

et Rau,

ed, 4-a, V, $

557, text şi nota 66, 67, p. 576; Dalloz, R€p.,
Contrat
de

mariage,

No.

5564;

Laurent,

Conirat

de ma-

XXIII, No. 517; Huc, IX, No. 462; Baudry,
Le Courtois
et

Surville.

această

facultate

priveşte

nu

nu

mai imo-

bilele, ci şi mobilele dotale. (Aubry et
ed. 4-a, V, $ 557, bis, p. 602; Dalloz,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1281;
dry,

Le

Courtois

mariage,
trat

III,

et

No.

de mariage,

Surville.,

1854:

IV,

Contrat

Guillouard,

No.

2067).

de

Con-

-

42. Când femeia şi-a rezervat prin contractul de căsătorie, facultatea de a în-

"Străina și ipoteca bunurile

după

o părere,

restituirea

să

dotei

dotale, ea poate,

cedeze

sau

să

țarea sau subrogarea

dreptul

său la

consimtă

renun-

la ipoteca sa legală.

(Odier, III, No. 1269; Troplong, Contrat
de mariage, IV, No. 3597; Pont, Privilăges

et hypoth&ques, IL, No. 455; Dalloz, R&p.,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1281). .
43, După altă părere dominantă, în acest

caz, femela nu poate
la restituirea dotei,

să cedeze drepiul său
nici să consimtă re-

nunțarea sau subrogarea la ipoteca sa legală,
dacă nu există o clauză formală în această

privinţă. (Rodiăre et Pont, III, No. 1783, 1784;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 5537, text şi
nota 65, p. 576, $ 537 bis, text şi notele 17,

18, p. 602;

de

Dalloz,

mariage,

No.

Rep.,

1281;

Suppl.,

Huc,

a

Contrat

No.

462:

Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1748; Guillouard, Contrait

de

mariage,

IV,

No.

1949).

44. Facultatea de a înstrăina imobilul
dotal poate fi subordonată unor anumite

condițiuni cum
țare.

ar fi aceea de reîntrebuin-

Reîntrebuinţarea,

este

obligația

înserată

banii

rezultați

din

căsătorie

sub

în

de a se cumpăra

vânzarea

regimul

dotal,

contractul

de

unui bun

do-

un imobil din

tal, imobil care devine dotal ca şi cel din

al cărui preţ a fost cumpărat. (Dalloz,
Râp., Contrat de mariage, No. 5551; Joui-

tou, Regime

Studii

dotal, No, 292; N. Georgean,

Juridice, III, No.

103).

45. Pentru valabilitatea
obligaţiei de
reîntrebuinţare a preţului unui imobil dotal a cărui înstrăinare a fost permisă prin
contractul de căsătorie, se cere ca acest
contract să conţie o clauză expresă de

— 462—

Codul

civil

CONTRACTUL

DESPRE

de

în lipsa

urmare,

Prin

reînirebuinţare.

clauză expresă de reînirebuinţare, vânzarea imobilului dotal, care a fost permisă
prin contractul de căsătorie, este valabilă
plata
poate refuza
şi cumpărătorul nu
preţului, sub cuvânt că el trebueşte să fie

de

et

Demanie

484;

No.

XV,

(Duranton,

bil.

Colmet

alt imo-

unui

întrebuințat la cumpărarea

bis, III:

Santerre, VI, No. 229

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text şi
nota 70, p. 577; Dalloz, hep., Contrat de
Laurent,
mariage, No. 3948, 3949, 3950;
XXHI, No. 518; Huc, IX, No. 465; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, II, No. 17514; Guillouard, Contrat

ÎV,

“mariage,

de

Alexandresco,

1955;

No.

Studii

N. Georgean,

VILI, partea I, p. 362;
Juridice, II?, p. 105).

46. Legea nu cere întrebuinţarea de îer-

meni

torie,

sacramentali,

în

clauza

pentru

contractul

căsă-

de

reîntrebuinţare;

de

însă în caz de îndoială, clauza de reîntrecăbuinţarea preţului bunurilor dotale, a
zor îustrăinare este permisă prin contracîn
tul de căsătorie, trebueşte interpretată
favoarea terţilor cumpărători cărora le-ar
îi opusă, cari nefiind părţi contractante
în contractul de căsătorie, nu trebue să
sufere din cauza ambiguităţii clauzelor ce

de re-

le conţine acest contract. Obligaţia

întrebuințare,

în

stipulaţie

de

lipsă

mală, nu poate fi dedusă, de exemplu,

for-

din

clauza care acordă bărbatului facultatea
de a înstrăina imobilul doial, cu condițiunea ca sumele de bani, rezultate din

înstrăinare, să fie garantate cu ipoteca legală în imobilele proprietatea sa. (Troplong,
Aubry

IV, No. 5415;
$ 557, text şi

Contrat de mariage,
et Rau, ed. 4-a, V,

nota 75, p. 577, 578; Dalloz, R6p., Contrat

de mariage, No. 3959, 3961, 3962; Huc, IX,
No. 465: Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, II, No. 1751; Gude mariage, IV, No.
ilouard. Contrat
1956; Alexandresco, Viil, partea |, p. 362;

N. Georgean,

Juridice,

Studii

III, p.

10%,

104).

în
bunurilor,
47, Pentru determinarea
ceea ce priveşte natura şi calitatea lor,
în care reîntrebuinţarea preţului bunurilor

dotale

înstrăinate

să

urmează

fie făcută,

soţii trebuesc să se conformeze în totul
condiţiunilor stipulate în contractul de căsătorie, deoarece voinţa lor, exprimată în
această privinţă, în contractul de căsătorie,
axe o forţă imperativă absolută. (Rodiăre

et Pont, III, No. 1840; Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 5417; Demanie et

Colmet de Santerre, VI, No. 229
Mareadă, Art. 1557, No. 2; Aubry
ed. 4-a. V, $ 537, nota 76, p. 578;
Rep., Conirat de mariage, No, 3948;
Contrat de mariage, No. 1421: Huc,

bis, V;
et Rau,
Dalloz,
Suppl.,
IX, No.

464; Baudry, Le Courtois et Surville, Con-

trat de mariage,

III, No.

1755,

1760;

Guil-

louard, Conitrat de mariage, IV, No. 1957;
Alexandresco, VIII, pariea I, p. 362, 363;
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al.
Băicoianu,

Tratat

de

drept

civil

român;

Art, 1252

DE CĂSĂTORIE

III, No. 259;

N. Georgean,

Juridice,

Studii

III, No, 104, 105).

48. In cazul când în contractul de căsătorie se prevede clauza de reîntrebuințare, însă nu se cuprinde nicio dispoziţie

cu privire la modul de reîutrebuinţare, prețul din vânzarea bunurilor dotale nu va

putea fi reîntrebuinţat decât în cumpărare
de imobile, deoarece însuşi scopul reîntrebuinţării este de a conserva dotei natura
sa primitivă. (Duranton, XV, No. 486; Rodicre et Pont, II], No. 1840; Troplong, Con-

trat de mariage, 1V, No. 3417; Demante et

Colnet de Santerre, VI, No. 229 bis, V:
Marcade, Art. 1557, No. 2; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 537, p. 578; Dailoz, Râp. Con-

trat de mariage, No. 5995; Suppl. Conirat
de mariage, No. 1425; Laurent XXIII, No.
519; Huc, IX, No. 464; Baudry, Le Courtois
ct Suvville, Contrat de mariage, LII, No.
1754; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 1957, 1958; Planiol, III, No. 1550; A-

lexandresco, VIII, partea î, n. 563; C. Ha-

mangiu, [. Rosetii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, IL, No. 259; N. Georgean, Studii
.
Juridice, III, p. 105).

49. Reîntrebuinţarea

obligatorie

a ba-

nilor rezultați din vânzarea imobilelor doiale, poate fi făcută, în principiu, în imobile reale, imobile prin natura lor, sau în
imobile fietive sau prin determinarea legii,
în valori imobiliare. (Rodiăre et Pont, III,

et Colmet de Santerre,

No. 1840; Demante

VI, No..229 bis, V; Marcad6, Art. 1537, No.
5; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text

și nota

77,

p. 578;

hep.,

Dalloz,

Suppl,

Contrai de mariage, No. 1425, 1424; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1757; Guillouard, Contrat

de mariage,

IV, No. 1958;

Comp.,

C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu
Băicoianu, III, No. 259).

50. Imobilele

cumpărate

Contra:
și

AL

cu titlu de re-

întrebuințarea banilor rezuliaţi din vânzarea imobilelor dotale, trebuese să pre-

zinte.0 garanţie suficientă, adică să fie
libere de ipotecă sau orice altă sarcină,
care ar prezenta un pericol de evicţiune.
(Roditre et Pont, Il, No. 1845; Troplong,
Contrat de mariage, IV, No. 5422; Aubry
et Rau,

ed. 4-a,

V,

8 537,

text

şi nota

94,

p. 582; Dalloz, R6p., Contrat de mariage,
No. 4002; Suppl., Contrat de mariage, No.

1499; Alexandresco, VIII, partea I, p. 504%:
N. Georgean, Studii Juridce, IL, p. 106).
51. Bărbatul poate cesiona un imobil,
proprietatea sa, cu titlu de reînirebuinţare
a banilor rezultați din vâzarea imobilelor
dotale, cu condițiune ca acest imobil să
prezinte suficiente eaxanţii, fiind liber de
Rep., Contrat de
(Dalloz,
orice sarcine.

mariage, No. 4007; Suppl., Contrat de mariage,

No.

1431;

Baudry,

Le

Courtois

et

Surville, Contrat de mariage, III, No. 1755).

52. Reîntrebuinţarea nu poate fi considerată ca îndeplinită prin o convenţiune

care ar atribui unui imobil parafernal al
femeii caracterul de imobil dotal. (Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text şi nota 81,

Art.
p.

1252
579;

DESPRE

Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

CONTRACTUL

Contrat

de

mariage, No. 1450; Vie 1Ă, No. 464; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de
mariage, III, No. 1736; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 1963; Alexandreseo
,

VIII, partea I, p. 363; N. Georgean,

Studii

DE CĂSĂTORIE

Codul

bilă. (Aubry et Rau,
„şi nota 89, p. 582;
Conirat de mariage,
Courtois et Surville,
louard, IV, No. 1974).

civil

ed. 4-a, V, $ 537, text
Dalloz. R&p.. Suppl.,
No. 1454; Baudry, Le
IT, .No. 1770; Guil,

57. Persoanele care au dreptul să ceară

Juridice, III, p. 106, 107).
53. Pentru ca reîntrebuințarea banilor
rezultați din vânzarea bunurilor dotale să
fie valabilă, se cere ca ea să aibă loc
în

zarea imobilelor dotale, suni toţi acei cari
au interes ca reîntrebuinţarea să fie făcută

și în interesul femeii; prin urmare, clauza
de reîntrebuinţare nu. poate fi considerată”

sunt: în primul loc, reîntrebuințarea poate
fi cerută de însăşi femeia dotală, apoi

cumpărare

de

imobile

ca îndeplinită când, în

făcută

în

numele

loc de a se cumpăra

un imobil, se constitue o ipotecă specială
în profitul femeii. (Troplong, Contrat
de

mariage,

IV, :No.

5416;

Aubry

et

Rau,

ed. 4-a, V, $ 537, text şi nota 79. p.
579;
Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 3989;
Suppl., Contrai
de matriage, No. 1428;

Baudry, Le Courtois et Surville, Contra
de mariage, III, No. 1754: Guillouard, Con-t
trat de mariage,
IV, No. 1961; Alexandresco, VIII, partea I, p. 565; N. George
an,
Studii

Juridice, III, p. 107).
54. In cazul când contractul de
căsătorie nu fixează niciun termen pentru
reîntrebuințarea banilor rezultați din vânzar
ea

imobilelor

dotale,

bărbatul

poate

face

întrebuințarea în tot timpul cât dureaz
ă căsătoria; chiar dacă în contractul de
căsătorie se fixează un termen pentru reîntre
buinţare, totuşi bărbatul poate
face în
mod
valabil
întrebuinţarea
şi
după
„expirarea
termenului,
afară
de
cazul
când
sar
opune
o
clauză
formală.
(Troplong,
Contrat
de
mariage,
IV,
No. 5418: Aubry
et Rau,
ed.
4-a,
V,
$ 557,
nota 85, p. 570, 580: Dalloz, Rep..
Contrat de mariage, No. 4046; Suppl.. Contrat

4045;

de mariage, No. 1452; Huc, LX, No.
Baudry, Fe Courtois et Surville, Con-

trat de mariage,

III, No. 1767, nota 5, p.
495; Guillouard, Contrat de matriag
No. 1968; Alexandresco, VIII, parteae, I, IV,p.
564; C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu
şi
Al. Băicoianu, ÎII, No. 261; N. George
an,

Siudii Juridice, III, p. 107, 108).
55. După părerea generală,
reîntrebuințarea banilor rezultați din
vânzarea imobilelor dotale. nu poate avea
timpul cât durează căsători loc decât în
a; de îndată
ce căsătoria a fost desfăcută,
nu se mai
poate face reîntrebuințarea,
- deoarece nu
mai există dotalitate. (Troplon
g, Conirat

de mariage, IV, No. 5419; Aubr
ed. 4-a, V, $ 557, text și nota y et Rau,
86, p. 580,
581; Dalloz, Re€p., Contrat de mari
age, No.
4047; Suppl, Contrat de mariage.
No. 1455;
Huc, IX,
No. 464; Baudry. Le Courtois et
Surville, III, No. 1767; Guil
rd, Contrat de mariage, IV, No. 1927;loua
Planiol, III,
No. 1551:

Alexandresco, VIII, partea I,
p.
565; C. Hamangiu, [. Rose
Al. Băicoianu, II. No. 261:tti-Bălănescu şi
N,
Georgean,
Studii Juridice, III, p.
108).

56. Sub regimul

prin

anticipație

este

dotal,:

reîntrebuințarea

considerată

ca

vala-

—

reîntrebuințarea

pentru

banilor

conservarea

dotei

de către constituitorul

cumpărători
sunt

rezu taţi din vânfemeii.

dotei,

ai imobilelor

răspunzători

de

Astfel

de către terţii

dotale, deoarece

reîntrebuinţare

sfârşii de către bărbat,

după

Şi în

separaţia de

bunuri. (Duranton, XV, No. 485 urm.; Rodiăre et Pont, III, No. 1858; Tro long, Con-

trat de mariage,
Colmet

de

IV, No. 3404;

Santerre,

VI,

No.

229

Demante et
bis,

IV;

Aubry_et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text și
nota 75. p. 578, 585; Dalloz, Râp.. Contrat
de

mariage,

Suppl.,

1441,

No.

4028,

Contrat

1442,

1444;

de

4029,

mariage,

Laurent,

4051,

No.

XXIII,

406:

14%,

No. 620;

Huc, IX, No. 466; Baudry, Le Courtois et
Surville, III, No. 1775; Guillouard, Contrat de mariage, LV, No. 1976, 1980; Alexan-

dresco, VIII, partea 1, p. 565, 566; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 108, 109),

8. Terţul cumpărător poate să consemneze preţul la Casa de depuneri şi consemnaţii. Prin această consemnare, după
o_părere, terțul cumpărător nu este descărcat

de

obligaţia

de

a

supraveghea

reintrebuinţarea ce s'ar putea face ulterior.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, p. 583;
Dalloz, R€p.. Suppl., Contrat de mariage,
No. 1448; Laurent, XXIII, No. 520; Huc,
TX, No. 585; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1775;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1918; Alexandresco, VIII, partea I, p. 568;
Comp.: C. Hamangiu. Î. Rosetti-Bălănescu
şi Al. Băicoianu, IÎ, No. 264).
59. După altă părere, consemnarea prețului liberează definitiv pe, cumpărător de
obligaţia de a suprave hia reîntrebuin-

țarea

banilor

din vânzarea

rezultați

bu-

nurilor dotale. (Duranton, XV, No. 486).
făcute

60. Cheltuelile

țarea

sunt

preţului

în

bunurilor

sarcina

femeii

întâiu

trat

de mariage,

reîntrebuinînstrăinate,

şi trebuesc

bunurilor

asupra

mai

cu

dotale

sale

luate

parafer.

nale şi în lipsă de acestea, asupra prețului
ce urmează a fi reîntrebuinţat. (Rodiăre et
Pont, IMI, No. 1846; Troplong, Contrat de
mariage, VI, No. 5428; Marcadă, Art. 1557,
No.-5; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537,
text şi nota 90; Dalloz, Rep., Suppl. Con-

1456; Huc, IX, No:

No.

464; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1764; Guillouard,

Contrat de mariage, IV, No. 1975; Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 562; N. Georgean,
Studii Juridice, III, p. 110).
61. Când reîntrebuinţarea este regulată,

bunurile,
464—

cumpărate

cu

acest. titlu, devin

Codul civil

DESPRE

dotale în virtutea
gaţii; ele iau locul
devin dotale ca şi
țiuni, în acest sens

CONTRACTUL

unei adevărate subrobunurilor înstrăinate şi
ele, în aceleaşi condică ele sunt de asemenea

alienabile sub condiţiunea reîntrebuinţării.
iTroplong, Contrat de mariage, IV, No.
54530; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text
şi nota 99, p. 585; Dalloz, Rep., Contrat

de mariage, No. 4051, 4055; Suppl., Conirat de mariage, No. 1456; Laurent, XXIII,

No. 520;

Baudry,

Le

Courtois

et Surville,

Contrat de mariage, III, No. 1772; Guil_]ouard, Contrat de mariage, IV, No. 1987;
Planiol, III, No. 1552; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 370; C. Hamangiu, I. Roseiti-

Bălănescu

260, 261;

p. 110).

şi

N.

62, Lipsa

rezultați

dă

din

dreptul

Al.

Băicoianu,

Georgean,

de

III,

Studii

vânzarea

de

196,

Juridice, III,

reîntrebuințare

femeii

No.

a banilor

imobilelor

a acţiona

dotale,

pe soţul

său pentru a i se rambursa preţul înstrăinării spre a face reîntrebuinţarea cerând, după împrejurări, şi daune-interese.
(Troplong, Contrai de mariage, 1V, No. 354;

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text şi
nota 74, p. 578; Huc, LX, No. 465; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1779; Jouitou, Râgime dotal,
No. 310; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 1977; Planiol, III, No. 1554; Colin
ei Capitant, III, p. 315; Alexandresco, VIII,
pariea ÎI, p. 366; C. Hamangiu, Î. Rosettiălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 221,
201, 265, 265; N. Georgean, Studii Juridice,

TI. p. 111).

a

63. Dacă
făcut

tot

însă, bărbatul
ce-i

sta

face dovada că

prin

putință

pentru

a face o reîntrebuințare regulată şi că deci
nu există nicio greşeală din partea sa, el
este apărat de orice răspundere. (Huc, LX,

No.

465;

Baudry,

Le

Courtois

et Surville,

Contrat de mariagie, Îl], No. 1779; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1977:
Alexandresco, VIII, partea 1, p. 566, nota
4; N. Georgean, Studii Juridice, III, p.

DE

Matei

femeii sau moşienitorilor săi care pot
astfel să ceară anularea înstrăinării. (Odier,
III,

No.

wiage,

1271;

IV,

No.

Troplong,

3424

Contrat

urm.;

de

Demante

ma-

et

Colmet de Santerre, VI, p. 229 bis, IV;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, p. 58;

Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 4061;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1461; Laurent, XXIII,
467; Baudry,

No. 519, 520; Huc, IX, No.
Le Courtois et Surville, Con-

trat de mariage, III, No. 1778; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1979; Planiol,
III, No. 15553, 1554, 1555; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 564, 366 urm.; Comp.. Contra:
21235, — Codul civil adnotat — VIII

Cantacuzino,

p.

I. Rosetti-Bălănescu

726;

C.

şi Al.

1252

Hamangiu,

Băicoianu,

[II,

No. 221, 261, 265, 265).
65. De asemenea, femeia sau moşteniiorii săi au dreptul să ceară anularea înstrăinării când reîntrebuinţarea este necomplectă sau bunul cumpărat prin reîntrebuinţare este supus evicţiunii. (Rodiere
et Pont, III, No. 1845; Troplong, Contrat
de mariage, IV, No. 3424;
Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 557, texi şi nota

94, p. 58;

Dalloz, R€p., Suppl., Contrat de mariage,
No. 1461; Baudry, Le Courtois et Surville,

Conirat

de mariage,

louard,

Contrat

de

III, No.

mariage,

1778;

Guil-

No.

1979;

IV,

Alexandresco, VIII, partea I, p. 366, 367).
66. Când însă, evicţiunea provine din

cauze

sau
date

care

nu

puteau

luat
toate
de prudenţă

îi bănuite

şi când

precauţiunile
comanpentru a se descoperi

dacă nu exisiă vreo cauză de evicţiune,
terţul cumpărător nu mai poate fi făcut
răspunzătăor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 537, text şi nota 94, p. 582; Dalloz, Râp,,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1461).
67. Soții pot limita cum vor crede de
cuvinţă, prin contractul de căsătorie, obligațiunea de
reîntrebuințare
pe
care
o
stipulează; deoarece condiţiunea de reîntrebuințare nu este de esența regimului
dotal şi nu poate exista în afară de o
clauză expresă. (Baudry, Le Courtois ei
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1726;

(oillouard,

Contrat

1982).

68. Cea mai

mare

discutate la clauza
găsesc aplicaţiunea

trebuinţare
Juridice,

şi invers.

de mariage,

!

IV,

No.

parte din chestiunile

de
şi

întrebuințare
îşi
clauza de reîn-

la

(N. Georgean,

Studii

III, p. 115).

69, A se vedea: art. 1247 din codul civil

cu notele

respective. -

Jurisprudenţă
(Continuare

111).

64. Terţii cumpărători ai imobilelor dotale, a căror înstrăinare este permisă prin
contractul de căsătorie, cu condiţiune de
reîntrebuinjarea prețului, sunt obligaţi să .
ceară şi să supravegheze reîntrebuințarea.
Lipsa de reîntrebuinţare a preţului, după
părerea generală, supune pe terţii cumpărători la acţiunea revocatorie din partea

Art.

CĂSĂTORIE

]. In
permite

dela 1924 până

cazul când
înstrăinarea

la 1927)

prin actul dotal
se
terenului viran dotal,

acest drept există şi pentru clădirea dotală
făcută

pe teren,

dacă

o clauză expresă

de

prohibire nu este prevăzută, în această
privință în actul dotal. (Cas. [, dec. 1762
din 2 Martie 1926, Curier Jud. 20/1926).
2, Justiţia chemată să dea o autorizaţie
pentru vânzarea unui bun doial, dacă a
apreciat greşit faptele în materialitatea lor,
cumpărătorul nu se poate teme de o tur-

burare tardivă, fiindcă verificarea faptelor
este un atribut exclusiv
urmare, când contractul

al instanţei.
matrimonial

vede că imobilul dotal poate fi vândut
autorizaţia

justiţiei,

după

ţul nu are a se ocupa
deplinit

condiţiunea

Prin
pre-

o expertiză,

decât

principală

cu

ter-

dacă sa înşi

anume

dacă sa efectuat expertiza instituită prin
oficiul tribunalului şi dacă instanța apreciind asupra acestei lucrări, şi-a dat avizul.
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30

Art, 1253
Modul cum

DESPRE

CONTRACTUL

expertul a fost chemat şi cum

Codul

DE CĂSĂTORIE

civil

asemenea lipsă de formalități. (C. Apel
Bucureşti, $. IV, 190 din 25 lunie 19%,
Bul. C. Apel, 16/1926).
3. A se vedea:
art. 1229, nota 1; art.
1248 cu noiele respective; art. 1255, nota 4.

a primit însărcinarea, jurând înaintea unui
judecător delegat, şi orice forme de alt ordin
procedural, nu-l pot
preocupa,
fiindcă
toate acestea sunt forme lăturalnice, deci
nu se poate cere anularea vânzării pentru

Art. 1258.—lImobilul dotal poate asemenea, consimţind femeia'),
a se înstrăina cu permisiunea justiției şi după formele vânzărilor
publice:
1. Spre a scoate dela închisoare pe bărbat sau femee;
2. Spre a procura alimente familiei în cazurile prevăzute
prin art. 185, 187 şi 188 dela titlul despre căsătorie;
3. Spre a plăti datoriile femeii sau ale celor ce au constituit dota,

când

acele

datorii

4. Spre a face reparaţiuni
imobilelor dotale;
5. In îine,

când

acel

au

imobil

dată

anterioară

căsătoriei;

mari neapărate pentru conservarea
se

stăpâneşte

în

indiviziune

cu

alții și este recunoscut că nu se poate împărți.
In caz când licitaţiunea pentru cauza aici expresă ar îi provocată de o a treia persoană, în puterea art. 728 şi 1388, consimțimântul femeii pentru înstrăinarea
imobilului dotal nu este
neapărat?).
In toate cazurile, ceeace prisoseşte din prețul vânzării peste
trebuințele recunoscute, va rămânea dotal Și se va întrebuința spre
cumpărare de alt imobil, de se poate. (Civ. 546, 736, 1171, 1182,
1243, 1307, 1388

urm.; L. Timbr. 20 $9; L. agrară 148;

Teat. fr. Art. 1558. — I/imnmeuble dotal peut encore
permission de justice, et aux enchăres apres trois affiches:
Pour tirer de prison le mari ou la femme;

Civ. Fr.1558).
tre

aliân&

avec

Pour fournir des aliments ă la famille dans les cas prevus par les articles

203, 205 et 206, au titre du mariage;
Pour

payer

les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitu6
la dot,
lorsque ces dettes ont une date certaine antârieure au contrat
de mariage;
Pour faire de grosses reparations indispensables pour. la
conservation de
Vimmeuble dotal;
,

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis 'avee
reconnu impartageable.

des

tiers,

et

qu'il est

Dans tous ces cas lexeâdent du prix de la vente au-dessus
des besoins
veconnus restera, dota], et il en sera fait emploi comme tel
au profit de la femme.
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(continuare).
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Codul civil

DESPRE

CONTRACTUL

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acceptare 38.
Act autentic 31,
Acţiune pauliană 36,
Adjudecare, a se vedea
cuvântul: „Licitaţie“,
Advocat 93, 94, 95,
Alimente 6—24, 78, 143,
Anulare 106, 108, 110.
Apreciere 18, 83, 84, 85.
Autorizaţie 75—85, 102,
Boală 16, 113.
Bună învoială 40,
.
Bunuri prezente 43, 46.
Bunuri viitoare 38, 46, 73,
Căpătuire 78.

Imbunătățiri 54.
Imprudenţă 90.
Imprumut 61.
Imobil 1 urm,
Incălzit 15,
Inchisoare 4.
| Indiviziune 62—74, 117,
| Instrăinare ? urm,
Intrebuinţare 72, 112—115,

Invăţătară 17.
Ipotecă

, 81,
Jenă 18,

103—105,

Consimţimântul

107,

femeii 2,

Jurisdicţiune

.

Construcţiuni 54, 61.

Contracte 86.
Copii 8—11.
Copii adoptivi 10.
Copii naturali 11,

21.

Donaţiuni cu titlu particular 35, 36,
Donaţiuni
cu titlu universal 33, 34.

Dotă 1 urm,

titlu universal 33,

Educaţie 17.
Executare siliră 22, 25, 34,

36, 38, 43—46, 92—94, 96,
Expertiză 65,
“
,

Folosinţă

8, 44-48,

88, 100,

grațioasă 81,

Licitaţie 66—74,
Lingerie 14.

107,

Locuinţă 15,
Mobile 14, 115.

Partaj, a se vedea cuvântul: „Indiviziune“,
Piraţi 3.
Plantaţiuni 54.
Plata datoriilor,a
se vedea
cuvântul: „Datorie“.
Plata prețului 114, 112,
Plus-valută 61.
Poziţie socială 13.
Recurs 85, 108,
Recurs contra bărbatului

Cuasi-delict 89, 99.
Curte de casaţie 85, 108.
Dată certă 26—28 bis, M.
Datorii 25 —48, 76.
Datorii comerciale 27,
Defrişare 54,
Delicte 87, 88,
Despăgubiri 33, 57,

cu

6,

101, 102.

Crime 87, 88.
Cuasi-contracte 86.

Dotă

47,

Necesitate: 18,
Neglijenţă 53,
Nulitate 106, 108, 110,
Obiecte trebuitoare 13, 14,
Parafernă 39, 73, 83, 84,

Constituitori 32—36, 40, 76.
Constrângere corporală 4,

Destinaţie

37, 4,

Justiţie 75—85, 102,
Lichidare 29, 30,

Celebrarea căsătoriei 41.
Cheltuel: 96—102, 118.
Comerţ 27,
Competenţă

3,

57, 76,

Redactare greșită 8.
Reîntrebuinţare
40,
97,
114—120;
- Reparaţiuni 49—61, 104,
Separaţie
de
patrimonii

,

95,

Urgenţă 60, 78.

silită 22, 25, 34,

Uzufruct 55.
Vânzare 3, 97,
Venituri 20, 39, 102,

Haine 14.
Hrană 13.

.

Doctrină,

1, Potrivit

civ. În.
poate fi
în cinci
mariage,

dispoziţiunilor

art.

1558

c.

(1253 e. civ. rom), imobilul dotal
înstrăinat, cu autorizaţia justiţiei,
cazuri. (Dalloz, Râp., Contrat de
No. 3618; Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 1303; Alexandresco, VIII, partea

IL, p. 582).

2. Cuvintele:

„consimţind

femeia“, din

art. 1253 c. civ. rom,., lipsesc în art. 1558
c. civ. fr. corespunzător.
Aceste
cuvinte
sunt inutile şi cuprind o inexactitate, deoarece imobilul dota] fiind al ei, numai ea

îl poate

înstrăina,

iar bărbatul nu-l poate

înstrăina decât cu concursul femeii. (Alexandresco, VIII, partea [, p. 575, nota
5, 385 nota 2).

3. Cuvântul: „a înstrăina“, prevăzut în
art. 1558 c. civ. fr. (1255 c. civ. rom), este
luat în sens,
vinderea sau

1558;
No.

Laurent,

470;

de orice înstrăinare, adică
ipotecarea.
(Marcads,
Art,

Baudry,

XXIII,
Le

No.

552;

Courtois

Huc,

et

VI, No. 250 bis, XIII).

-

4, Potrivit dispoziţiunilor art. 1558 c.
civ. În. (1255 ce. civ. rom.), în prim rând.
imobilul dotal poate fi înstrăinat, spre a
scoate dela închisoare pe bărbat sau pe
femeie. Această excepţiune
nu
priveşte
pedepsele pronunţate în baza codului penal. ci constrângerea de corp exercitată
pentru datorii, care nu are aplicaţie. (Toullier, XIV, No. 199; Taulier, Thâorie raissonnâe du code civil, V, p. 309; Rodiăre
et Pont, III, No. 1796; Odier, III, No. 1285:
Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3441;
Marcad6, Art. 1558, No. 1; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 557, p. 588; Dalloz, Pâp.

Contrat de mariage, No. 3619 urm.; Suppl.,
Contrat

IX,

No.

de

474;

mariage,

Jouitou,

No.

1305

urm;;

Regime

Huc,

dotal,

No.

201; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 2019, 2021; Planiol, III, No. 1564; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrai de

mariage, III, No. 1714 urm.;
VIII,

partea

1, p.

5, Această

391).

dispoziţiune

Alexandresco,

şi-ar

putea găsi

aplicațiunea în cazul când bărbatul sau
femeia ar fi deţinuţi de tâlhari sau pirați.
(Rodiere et Pont, III,: No. 1796; Jouitou,
Râgime dotal, No. 255; Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, Il, No.
1714; Alexandresco, VIII, patea I, p. 592).

6. Potrivit

civ.

îr.

dispoziţiunilor

(1255

c. civ

rom),

art.

1558

imbilul

ce.

dotal,

iru a procura alimente familiei în cazurile
prevăzute prin art. 205, 205 şi 206 e. civ. fr.
(185, 187 şi 188 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep.

„__36, 38, 43—46, 92—94, 96.

Fraudă 36, 90, 31.

Contrat de mariage, [II, No. 1714; Alexandresco, VIII, partea I, p. 582, text şi nota
5; Contra: Demante et Colmet de Santerre,

poate fi înstrăinat, în al doilea rând, pen-

Simulaţie 109,
Solidaritate 109.
Succesiune 38,
Tâlhari 5.
Trebuinţă 18.
Ur nărire

Art, 1253

DE CĂSĂTORIE

IX,

Surville,

Contrat de mariage, No. 3641; Suppl., Contrai de mariege, No. 1308; Alexandresco,

VIII, partea I, p. 393).
7. Cu toate că legea nu o spune, imobilul dotal poate fi înstrăinat pentru a procura alimente necesare soţilor. (Duranton,
XV, No. 510; Rodiâre et Pont, III, No.
1798; Troplong, Contrat de mariage, IV,
No. 5448; Marcad6, Art, 1558, No. 2; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, pag. 588, 589, Dal.
loz, Rep., Contrat de mariage, No. 5641;

Laurent, XXIII, No. 526; Baudry, Le Cour-

tois et Surville, Conirat de mariage, II],
No. 1719; Guillouard, Gontrat de mariage,
1V, No. 2024: Planiol, III, No. 1564; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 593).

8. Imobilul

dotal

poate

fi

înstrăinat

peniru a se procura alimente nu numai
copiilor comuni, ci și copiilor din o căsătorie anterioară a iemeii și bărbatul nu
puate cere ca în acest caz să i se rezerve

uzufructul,

deoarece

el luând

în căsătorie

o femeie cu copii, ştia că aceasta avea
obligajia să le dea alimente. (Roditre et
Pont, III, No. 1798; Alexandresco, VIII,
partea |, p. 395).
9. După altă părere, în acest caz, imo-

bilul dotal va putea fi vândut nu în virtutea
art.
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1558

S2

c.

civ. îr.

(1255

$2

ce. civ.

Art. 1253

DESPRE

CONTRACTUL

rom.), ci în virtuiea art. 1558 $:5 ce. civ.
fr. (1953 $ 5 c. civ rom.). (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 537, text şi nota 118,
p. 589;

Guillouard,

Contrat

de

mariage,

IV,

No.

se

va

2029).

10.

De

asemenea,

_putea face
doptivi ai
No.

pentru alimentarea copiilor afemeii. (Rodigre et Pont III,

1798;

p. 393, 394).
11. De

înstrăinarea

Alexandresco,

asemenea,

copiilor

naturali

se

face

VIII,

pentru

recunoscuji

partea

|,

alimentarea
ai

femeii.

(Alexandresco, VIII, partea [, p. 594).
12. Instrăinarea imobilului dotal, nu
poate

însă,

pentru

procurarea

de

alimente copiilor bărbatului din o căsătorie
anterioară, care nu sunt copiii femeii do-

tale. (Rodidre et Pont, III, No. 179; Alexandresco, VIII, partea [, p. 394).
13. Prin cuvântul:
„alimente“,
între-

buinţat

în

art.

1558

ce. civ.

Îr.

(1255

c.

civ. rom.), se înţelege nu numai hrana, ci
şi toate obiectele necesare familiei pentru

traiul zilnic, conform

poziţiei sociale.

(Ro-

Codul

DE CĂSĂTORIE

civil

19. imobilele dotale pot fi înstrăinaie,
cu autorizaţia justiţiei, pentru a plăti alimente care au fost deja procurate şi consumate. (Roditre et Pont, III, No. 17%;

Troplong, Contrat de mariage,
3450; Dalloz, Râp., Conirat de

No.

3646;

Suppl.,

1310; Comp.:
riage, IV, No.
ed. 4-a, V, $
dresco, VIII,
20, Pentru

Conirat

de

IV, No.
mariage,

mariage,

No.

Guillouard, Contrat de ma2027; Contra: Aubry et Rau,
537, p. 592; Comp.: Alexanpartea |, p. 396, 397).
ca să fie autorizată înstrăi-

narea dotei pentru procurare de alimente,
trebueşte ca soţii să nu poată satisface această necesitate din veniturile dotei, nici

din cealaltă avere personală a lor. (Duranton, XV, No. 510; Hodiere et Pont, III, No.
1798; Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No.
3654; Alexandresco, VIII, partea I, p. 394)-

2], Tribunalele vor putea lua măsurile ce
vor crede de cuviință pentru ca banii să
fie întrebuinţaţi la destinaţia lor. (Alexandrsco, VIII, partea I, p. 394).

22. Facultatea

de

a însirăina

imobilul

diere et Pont, III,
Contrat de mariage,

No. 1798; Troplong,
IV, No. 5449;
Dalloz,

dotal

Contrat

No.

şi creditorii care au procurat alimente nu
au dreptul să ceară înstrăinarea imobilului
dotal, în numele femeii, nici să-l urmă-

Râp., Contrat de mariage, No. 3642; Suppl.,
de

mariage,

1309; Baudry,

Le

Courtois et Surville, Contrat de mariage,
UI, No. 1718; Guillouard, Contrat de mariage,

IV,

VIII, partea

No.

2025

I, p. 394,

urm.;

395),

Alexandresco,

14. Astfel sunt, hainele, lingeria şi.mo-

bilele indispensabile. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 3648; Huc, II, No.

188;

Baudry,

Le Courtois

et Surville,

pentru

procurare

liei, este exclusiv

de

personală

alimente

fami-

femeii dotale

rească. (Demante et Colmet de Santerre,
VI, No. 230 bis, |; Laurent, XXIII, No.
524; Huc, IX, No. 470; Guillouard, Contrai de mariage, IV, No. 2007; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,

III, No.

1720;

Planiol,

III, No.

15%;

Alexandresco, VIII, partea I, p. 397, 398).
SI 1718; Alexandresco, VIII, partea I, p.
23. Bărbatul nu poate cere, fără con- cursul femeii, autorizaţia de înstrăinare
15. De asemenea, se înţelege locuin
imobilului dotal pentru a procura aliîncălzitul. (Dalloz, Rep Comet acu la amente
familiei. (Demante et Colmet de
riage, No. 5642; Suppl., Contrat de maSanterre, VI, No. 230 bis, I; Laurent, XXIII,
III,

riage, No. 1309; Huc, ÎI, No. 188; Baudry.

Le

Courtois

et

Surville,

riage, III, No. 1718;
partea I, p. 395).

Contrat

Alexandresco,

de

ma-

VIII,

16. De asemenea, cheltuelile de boală.
(Dalloz, Re&p., Contrat de mariage, No. 5042;
Huc,II, No. 188; Baudry, Le Courtois et
Surville, [II, No. 1718; Alexandresco, VIII,

partea [, p. 395).
, 17. De asemenea, cheltuelile de educaţie
şi de învăţătură a copiilor. (Rodiăre et Pont,

III, No. 1798; Troplong, Conirat de mariage, LV, No. .3450; Marcadâ, Art. 1558,
No. 2; Aubry et Rau, ed. 4a, V, $ 537, p.
588; Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No.

5644; Suppl., Contrat de mariage, No. 1509;
Laurent, XXIII, No. 526; Huc,
IX, No.

472; Baudry,Le Courtois et Surville, Con-

trat de mariage, III, No. 1718; Jouitou,
Regime dotal, No. 255; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 395, 596).
18. Tribunalele nu vor admite înstrăi-

narea dotei decât
există o adevărată

lar nu numai

o simplă

loz, Rep» Suppl.,
2

E

dacă vor constata că
trebuinţă, o necesitate,
jenă pasageră.

(Dal-

Contrat de mariage, No.

No.

524;

Guillouard,

IV, No. 2007).

Conirat

de

mariage,

|

24. Când imobilul dotal sau capitalu
dotal a fost înstrăinat pentru a procura alimente familiei, femeia va avea dreptul să
ceară dela bărbat preţul imobilului sau capitalul dotal, dacă acesta a dobândit bunuri,

după obţinerea autorizaţiei dela justiţie,
deoarece el este obligat să procure alimente
familiei. (Troplong, Contrat de mariage, IV,
No. 3456; Marcade, Art. 1558, No. 2; Dalloz,
h6p., Contrat de mariage, No. 5654; Suppl,
Conitrai:de mariage,
No. 1316; Guillouard,
Contrat

de

Baudry, Le
de

mariage,

mariage,

IV,

Courtois

et

III,

1720;

No.

No.

2028,

Surville,

2029;

Contrat

Alexandresco,

VIII, partea Î, p. 397; Contra: Jouitou;
Regime doial, No. 255; Comp.: Huc, IX,
No.

472).

„25, Potrivit - dispozițiunilor art. 1558 e,
civ. îr. (1253 c..civ. rom.) în al treilea

rând,

imobilul

dotal

poate

fi

înstrăinat,

cu autorizația justiției, spre a plăti datoriile femeii sau ale celor ce au consiituit dota, când datoriile femeii au dotă
certă anterioată căsătoriei. Această dispo-.

ziție
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este prevăzută

pentru

a evita

urmă-

Codul
rirea

civil

DESPRE

creditorilor,

care

este

CONTRACTUL

costisitoare.

(Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.
3658; Suppl,, Contrat de mariage, No. 1318;
Jouitou, Regime dotal, No. 162; Alexandresco, VIII, partea I, p. 398, 399, text şi
nota

2).

26. Cu toate că în art, 1255 c. civ. rom.
nu

se

prevede

că

data

trebueşte

să

fie

certă, după cum se prevede în art. 1558
e, civ. fr. corespunzător, totuşi este neîndoelnic că şi în drepiul român

să fie certă.

(Alexandresco,

data trebueşte

VIII,

partea

I, p. 398, nota 2).
,
27. Dacă datoria este comercială şi femeia făcea comerţ în momentul căsătoriei, data certă a datoriei va fi dovedită,
potrivit modurilor de probă admise de
legile comerciale.
(Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 3466; Aubry et Rau, ed.

4-a, V, $ 537, p. 590; Dalloz, Râp., Contrat

de mariage,

No. 5661;

Jouitou,

Regime

do-

tal, No. 261; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2035; Alexandresco, VIII,
partea

I, p.

398,

nota

2).

28, Dacă datoria este civilă, după o pă-

rere, data certă anterioară căsătoriei
putea rezulta şi din alte împrejurări

va
ale

cauzei, nefiind necesar a fi dovedită potrivit dispoziţiunilor art. 1528 e. civ. fr.
(1182 c. civ. rom.). (Troplong, Contrat de
mariage,

IV,

No.

3467:

Dalloz,

R&p.

Con-

trat de mariage, No, 3662; Suppl., Contrat

de
28

mariage, No. 1319).
bis. După altă părere,

în

acest

caz,

data certă va trebui să fie stabilită prin una

Art. 12583

DE CĂSĂTORIE

constituitorul

dotei

căsătorie,

cu

este

prin

titlu

contractul

universal,

de

imobilul

dotal constituit dotă va putea fi autorizat
a se înstrăina pentru a plăti datoriile constituitorului. (Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No. 3669; Suppl., Contrat de mariage, No. 1326),
.
,
34. In acest caz creditorul va putea urmări dota peutru toi sau pentru cotă parte,
după cum donația cuprinde toate bunurile

sau

numai

o

cota-parte.

(Dalloz,

Contrat de mariage, No. 3669).
35. În cazul când donaţiunea

Rp,

făcută

de

constituitorul dotei prin contraciul de căsătorie, este
cu
titlu particular, nu
poate să se dea autorizaţie
a fondului dotal, deoarece

de înstrăinare
în acest caz,

femeia nu e obligată să plătească datoriile constituitorilor dotei, (Dalioz, Rep.,
Conirat de
mariage,
No. 3669: Suppl,,
Contrat de mariage, No. 1326),
36. Dacă însă constituirea de

dotă

ca

titlu particular ar îi fost făcută în frauda
drepturilor lor, creditorii constituitorului
dotei vor putea urmări

dota.

(Dalloz, Rep.,

Suppl., Contrat de mariage, INo.
Comp: Alexandresco, VIII, partea

405,

text

37.

şi nota

1).

Datoriile

ipotecare

care

1326;
|, p.

gravează

imobilul înainte de constituirea lui ca dotă
vor trebui plătite de femeie, aşa încât ea
poate fi autorizată a înstrăina imobilul

dotal pentru

loz,

Rp,

a plăti aceste

Contrat

de

datorii.

mariage,

(Dal-

No.

3669,

de art. 1528 c.

4001; Suppl., Contrat de mariage, No. 1326;
Alexandresco, VIII, partea 1, p. 405, 404).

dresco, VIII, partea I, p. 598),
29. De asemenea, nu se cere ca datoria
anterioară căsătoriei să fie lichidată, legea

38. In cazul când femeia şi-a constituit dotă bunurile viitoare şi în timpui
căsătoriei acceptă o succesiune grevată de
datorii, soţii sunt obligaţi
să plătească
datoriile cu valorile succesorale, deoarece
bunurile care compun succesiunea sunt
supuse urmăririi creditorilor succesiunii,

din împrejurările

civ. fr.
Suppl.,
Jouitou,
Contrat

neprevăzând
et Pont,

prevăzute

(1182 e. civ. rom.). (Dalloz, Râpu
Contrat
de mariage, No. 1519;
Regime dotal. No. 260; Guillouard,
de mariage, IV, No. 2034; Alexan-

această

III, No.

de mariage,

condițiune.

180;

IV, No.

(Rodiere

Guillouard,, Contrat

2036;

Alexandresco,

VIII, partea I, p. 399, text şi nota 1).
30. Astfel, o datorie ordinară a femeji
născută înainte de căsătorie şi lichidată în
timpul căsătoriei, se poate executa asupra
bunurilor dotale ale femeii. (Dalloz, Rep.,
Contrat de mariage, No. 5664; Alexandresco.
VIII,
partea
1, p. 399 text şi
nota 1).

31.

Nu

este

necesar

ca

daţoria

ante-

rioară căsătoriei să fie constatată prin act
autentic.

IV,

No.

(Guillouard,

2034:

Planiol,

Contrat

de mariage,

III, No.

1564;

A-

lexandresco, VIII, partea 1, p. 598, nota 2).
39. Potrivit
dispoziţiilor
art. 1558
ce,
civ.
fr.
(1255
c.
civ.
rom.)
fondul
dotal va putea
fi înstrăinat peniru a
plăti datoriile
acelor
cari
au constituit
dota, când aceste datorii au data certă
anterioară contractului de căsătorie. (Dal-

loz, Râp.,

Contrat

de

mariage,

No.

3669;

Alexandresco, VIII, partea I, p. 402, 405).
33. În cazul când donaţiunea făcută de

- (Dalloz, Râp.,

Conirat

de

mariage,

No.

5663; Suppl.,
Contrat
de
mariage, No.
1328: Comp' Alexandresco, VIII, partea I,
p. 404).

39. Tribunalul, înainte de a autoriza
înstrăinarea fondului dotal, va trebui să
cercetează dacă femeia nu are alte fonduri suficiente, fie veniturile bunurilor dotale, fie avere parafernală. (Dalloz, Rep.,
Contrat

de mariage,

No.

3670).

40. In cazul când adoptând regimul doial, s'a rezervat

dreptul

imobilele

dotale,

țare, bărbatul
înţelegere

riile

în

ca bărbatul
nu

să

cu clauza

poate

imobilele

anterioare

contractul

de

căsătorie

poată

de reîntrebuin-

vinde

dotale,

constituirii

înstrăina
prin

bună

plătind

dato-

dotei.

ale

fe-

meii sau ale constituitorului dotei, deoarece plata acestor datorii nu constitue
o reîntrebuinţare valabilă. (Marcade, Art.

1557, No.

4: Aubry

537, p. 579).
41.

Datoriile

et Rau,

contractate

ed. 4-a. V, $
între

facerea

contractului de căsătorie şi celebrarea căsătoriei, dacă au dată certă vor trebui
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.

Art, 1253
plătite

DESPRE

cu

dota

contractate

dresco,

"42.

VIII,

De

inalienabilă

înainte de
partea

asemenea,

CONTRACTUL

deoarece

căsătorie,

sunt

dotale. (Marcadâ.

(Alexan-

I, p. 400 urm.).

datoriile care rezuită

1327),

49,

civ.

anterioare căsătoriei. (Jouitou, Regime dotal, No. 260; Guillouard, Contrat de mariage, IV, 2055; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 402).
,

Contrat

de

de mariage,

putea

constituite

urmări

bunurile

45.

După

altă

părere,

în acest

urmări

de

(Dalloz.

mariage,

46.

No.

După

a

treia

Suppl.,

părere

cre-

prin

contractul

de

Contrat

dominantă,

căsătorie

să

plina proprietate a bunurilor dotale, fără
a fi obligaţi să respecte dreptul de “folosință

şi-a

al

bărbatului;

constituit

dota

dacă

anume

însă

femeia

obiecte

negre-

vate de ipotecă, creditorii femeii anteriori căsătoriei vor putea urmări numai nuda
proprietate, fiind obligaţi a respecta drep-

tul de folosinţă al bărbatului. (Duranton,
XV, No. 512: Rodiâre et Pont, III, No.
1800, 1801; Troplong, Contrat de mariage,

IV, No. 5461; Aubry
538, text şi nota 8,

et Rau, ed. 4-a, V, $
p. 606: Dalloz. Rep.,

trat, de mariage, No.
“No. 548: Guillouard,

1323; Laurent, XXIII,
Contrat de mariage,

Contrat de mariage, No. 5675; Suppl.. Con-

TV, No. 2077).
$

47. Înstrăinarea prevăzută de art. 1558
3 e. civ. fr, (1235
$5c.
civ, rom.)

nu

poate

fi

autorizată

după

o

pă-

rere, decât pentru plata datoriilor pentru
care femeia ar putea fi urmărită fie per-

sonal, fie ipotecar. (Roditre et Pont. TIT,
No. 1801; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537,
nota 119, p. 589; Dalloz, Rep. Suppl.. Contrat de mariage,

No.

1527; Laurent,

XXIII,

No. 527; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 2%; Alexandresco, VIII, partea |,

p. 599, nota 2),

48.

După altă părere,

53.

plă-

tească datoriile, sau femeia şi-a constituit
dotă toate bunurile prezente şi viitoare
creditorii vor avea dreptul să urmărească

această înstrăina-

re poate fi autorizată
fără a se distinge
dacă creditorii anteriori căsătoriei au
dreptul să exercite sau nu urmărirea bunurilor

ce.

(Dalloz,

No.

3675;

R&p.

Suppl..

Contrat

Contrat

de

No.

5675:

Suppl.,

Contrat de ma-

poate fi vândut îs» parte şi soții nu au
alte bunuri pentru a face reparaţiunile necesare, tribunalul după ce va face aceste
constatări, va autoriza vânzarea în total a
imobilului dotal. (Dalloz, R€p.. Contrat de
mariage, No. 5675).

când femeia şi-a constituit dotă un imobil
deja ipotecat, sau bărbatul a fost însărci-

nat

1558

repara un alt imobil dotal. (Dalloz, R&p.
Contrat_de mariage. No.: 3675: Alexandresco, VIII; partea Î, p. 404, 405),
52. In cazul
când
imobilul dotal nu

plina proprietate

Râp.,

1523).

art,

în al patrulea

T, p. 405).
,
51. De asemenea. se
poate autoriza înstrăinarea unui imobil Aotal pentru a se

a bunurilor constituite dotă, fără să fie
obligaţi a respecta dreptul de folosinţă al

bărbatului.

rom.)

riage, No. 1530; Alexandresco, VIII, partea

dotă.

caz,

'dispoziţiunilor

c. civ.

dotale.

mariage,

mariage,

(Maread6, Art. 1588, No. 5; Dalloz, Rp,
Suppl., Conirat de mariage, No. 1323).

ditorii vor putea

(1253

mariage,; No. 1330; Alexandresco, VIII,
partea 1, p. 404, 405).
50. Se poate autoriza înstrăinarea unei
părţi din fondul doital pentru a repara
cealaltă parte. (Dalloz, R&, Conitrat de

1323).
44. Dacă femeia şi-a constituit dotă numai o parte din bunurile sale, creditorii

o părere, nu vor

Potrivit

imobilelor

No.

anteriori căsătoriei, după

fr.

rând, bunurile dotale pot fi înstrăinate cu
autorizaţia justiţiei, pentru a face reparațiuni_ mari neaparate
pentru conservarea

43. In cazul când femeia și-a făcut o
constituire de dotă universală sau cu titlu
universal, creditorii săi chirografari anteriori căsătoriei, au dreptul să urmărească
"plina proprietate a bunurilor sale dotale.

Suppl.,

Art. 1558, No. 4; Demante

et Colmei de Saniterre, VI, No. 230 bis,
IV; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.

din însuşi contractul d= căsătorie vor fi
plătite cu bunurile dotale, deoarece sunt

(Dalloz. Hâp.,

Codul civil

DE CĂSĂTORIE

|

Dacă

stricăciunile

fondului doial

sunt datorite neglijenţei bărbatului, tribunalul va putea autoriza vânzarea unor părți

din

fondul

doial

pentru

a

face

repara-

țiunile necesare, dar în acest caz, femeia
va avea dreptul să ceară despăgubiri dela
bărbat. (Dalloz, R&p., Contrat de mariage,

No.
tea

3675; Comp:

Alexandresco,

Î, p: 407).
54. Dispoziţiunile

În. (1255

art,

$ 4 c. civ. rom.)

1558

VIII, par-

$ 4

c. eiv.

nu-şi găsesc a-

plicațiunea, în principiu, nici construcţiunilor noui, nici simplelor îmbunătăţiri, ca

plantaţiuni, defrișări etc. (Rodiăre et Pont,
III,

No.

1804;

Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

V,

$ 537, nota 126, p. 591; Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No. 5676; Suppl., Contrat

de mariage,

No.

1531;

Laurent,

XXIII,

No.

528; Baudry, Le Courtois et Surville. Con-

trat de mariage, III,
No.
1723;
Alexandresco, VIII, partea |, p. 405, 406).
55. Prin reparațiuni mari se înțeleg acele prevăzute de art. 606 ce. civ. fr. (546
ec. civ. rom.) la titlul uzufructului, iar nu
și cele uzufructuare care suni în sarcina
bărbatului, ca uzufructuar al averii dotale.

(Alexandresco, VIII, partea I, p. 405, text

şi nota 9),
,
56. Aceste reparaţiuni mari trebuesc să
fie indispensabile,
(Alexandresco,
VIII,

partea [, p. 405). .
57. Bărbatul este obligat să facă şi re-

parațiile

mari

cari

devin

necesare

în tim-

pul folosinţei sale însă are dreptul a
despăgubit. (Alexandresco, VIII, partea
p. 405,

58.
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nota

2),

Autrizaţia

justiției

pentru

fi
I,

înstră-

Codul

civil -

DESPRE

inarea unui imobil
paraţiuni
mari

imobilelor

dotale,

CONTRACTUL

dotal pentru a face renecesare
conservării

după o părere,

nu

este

nevoie să precedeze începerea lucrărilor
de reparaţie, ci poate fi
dată şi ulterior.
(Troplong, Contrat de mariage, IV, No.

5475;

Odier,

Contrat

III,

No.

de mariage,

59. După

1299;

No.

Dalloz,

Rp.,

3678).

altă părere, autorizaţia de în-

străinare a imobilului dotal trebueşte dată
înainte de începerea lucrărilor de repara-

ție. (Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

Contrat

de ma-

riage, No. 1552; Huc, IX, No. 478; Gouillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2042;
Alexandresco, VIII, partea Î, p. 407).

60.

In

această

a doua

părere,

singura

excepţie ce se aduce acestui principiu, este
atunci când ar fi extremă urgență, cum
ar fi de exemplu când o furtună mare ar

fi descoperit imobilul dotal, ar fi dărâmat
un zid, ete.

Courtois

(Huc,

IX, No. 478;

et Surville,

Baudry,

Contrat

Le

de mariage,

Art, 1253

DE CĂSĂTORIE

indiviziunea există între femeie şi bărbatul
său, afară dacă
soţii sunt separați de
bunuri.

Dalloz,

(Roditre

Rep.,

et

Contrat

Pont,

de

ÎII,

No.

mariage,

1807;

No.

5683).
:
65. Imposibilitatea
de
împărţeală
nu
trebueşte să fie neapărat constatată prin o
expertiză. Se va considera ca imposibil de
împărţit, un imobil care nu s'ar putea împărţi fără o depreciere importantă. (Dalloz, Rep., Conirat de mariage, No. 3685).
66. Autorizaţia de înstrăinare în cazul
prevăzut de art. 1558 $ 5 c. civ. fr. (1255,
$ 5 ce, civ. rom) se va da numai atunci
când soţii şi terții copărtaşi sunt de acord
în privinţa înstrăinării; dacă însă ei nu
sunt de acord şi unul dintre copărtaşi a

de licitaţie, autorizaţia
acţiune
făcut
justiție nu mai este necesară. (Marcad$,
Art. 1558, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 557, nota 138, p. 595: Dalloz, Rep,
Suppl.. Contrat de mariage, No. 1334; Lau-

II. No. 1723: Guillouard, Contrat de mariage. IV, No. 2042, Alexandresco, VIII,
partea 1, p. 407),
61. In cazul când sau făcut deja pe
fondul dotal consirucţiuni noui. care au

rent, XXIII,
de mariage,
VIII, partea

fondului dotal, tribunalul va putea autoriza un împrumut ipotecar asupra fondului dotal pentru a se plăti lucrătorii întrebuinţaţi
la
construcţiunile
noui.
(Troplong; Contrat de mariage, IV, No. 3476;

şi nu obligă pe femeia dotală. (Dalloz, R6p.,

dat

în

Dalloz,

mod

incontestabil,

Râp.,

Contrat

de

o

plus-valută

mariage,

No.

5679).
62. Poirivit dispoziţiunilor art. 1558 c.
civ. fr. (1255 c. civ. rom.) în al cincilea
rând, imobilul dotal va putea fi înstrăinat.
cu autorizația justiției, când acest imobil
se stăpâneşte în indiviziune cu alţii şi este
recunoscut că nu se poate împărţi uşor şi
fără pierdere, (Roditre et Pont. III, No.

1807; Odier,

ed. 4-a, V,

III. No.

$ 537

nota

1501; Aubry

157. p. 594;

et Rau,

Dalloz,

R€p., Contrat de mariage, No. 5683: Suppl.,
Contrat de mariage,
XXIII, No. 529; Huc,
Courtois et Surville.

No.
1554; Laurent,
IX, 481: Baudrvy, Le
Conirat de mariage,

III. No. 1725: Guillouard, Contrat de mariage, IV. No. 2045: Alexandresco, VIII,
partea I, p. 408).
!
63. Dispoziţiunile art. 1558 $ 5 c. civ.
în. (1255 $ 5 c. civu rom.), îşi găsesc aplicațiunea după o părere, nu numai în cazul

când indiviziunea există între femeie şi un
terţ, ci şi în cazul când indiviziunea există
între femeie și bărbatul său. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 557, noia 136, p. 594: Dalloz,

Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 1335:
Huc,

IX,

No.

481;

Baudry,

Le Courtois

et

Surville, Contrat de mariage, III, No. 1795;
Jouitou, Râgime dotal, No. 265; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 2044; Alexan-

dresco, VIII, partea ÎI, p. 408, texi și nota 1).

64.

După

altă

părere,

dispozițiunile

a-

cestui articol îşi găsesc aplicaţiunea numai

în cazul când indiviziunea există între
femeie şi un terţ iar nu şi în cazul când

67.

No. 529; Guillouard, Contrat
IV,
No. 2043; Alexandresco,
I, p. 408, 409).

Licitaţia

va

trebui

să se facă prin

justiţie după
formalităţile vânzărilor publice; o licitaţie amiabilă nu este valabilă
Contrat

de

mariage,

No.

5684;

Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 408).
68. Cu toate că art. 1558 $ 5 c. civ. în

(1253 $ 5 c. civ. rom.) pare să prevadă numai cazul unei vânzări totale a imobilului
indiviz, se admite, după o părere, că justiția va putea autoriza numai vânzarea

părții

indivizie

a

femeii,

deoarece

soții

nu pot fi obligați să provoace licitaţia faţă

de toți ceilalți copărtaşi. (Rodiăre et Pont,
III, No. 1808; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 5686; Suppl., Contrai de mariage,

No.

1536).

Ă

69. După altă părere, înstrăinarea părții
indivize a femeii
în imobilul
dotal nu
poate fi autorizată decât pentru una din
cauzele prevăzute în primele alienate ale
art. 1558 c. civ. îr, (1255 ce. civ. rom.) iar
nu și pentru simpla cauză de indiviziune.

(Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 557. nota 139,.

p. 595; Dalloz. Rp., Suppl., Contrat de
mariage, No. 1356; Alexandresco, VIII, par-

tea Î. p, 408).
70. Tribunalul

nu poate respinge

rea de autorizaţie de licitaţie
de soţi. (Rodiere et Pont, III,

Dalloz,

5689).

Pâp.,

71. Imobilul

decat

fie unuia

Contraat

de

cere-

provocată
No. 1809;

mariage,

No.

dotal licitat poate îi adjudintre

soţi

in. (Dalloz, Rep., Contrat

fie unui

stră-

de mariage, No.

5688; Alexandresco VIII, partea I, p. 409).
792. In cazul când imobilul dotal este
adjudecat prin licitaţie unui străin, porțiunea din preţ cuvenită femeii va fi dotală şi potrivit ultimului alineat al art,
1558 c. civ. în. (1255 ce, civ. rom.) se va întrebuința, de se poate, spre cumpărarea

unui
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alt imobil.

(Dalloz,

Rp.,

Contrat

de

-

Art. 1253

DESPRE

mariage, No. 3690;
tea I, p. 409).

Alexandresco,
,

CONTRACTUL
VIII, par-

13, Dacă imobilul a fost adjudecat asupra femeii fie prin ea direct, fie prin bărbatul ei ca mandatar imobilul nu va fi dotal

decât

până

la concurenţa

femeii înainte

de

cât

îi aparţinea

adjudecare,

restul fiind

parafernal, alară de cazul când ea şi-a con-

stituit dotă şi averea viitoare. (Marcad€
Art. 1558, No. 5: Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1680,
1727; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 1759, 1760, 2047, Alexandresco, VIII,

partea I, p. 409, text şi notele 2, 3)..
74. Dacă imobilul a fost adjudecat asupra, bărbatului personal, se va aplica principiul ca şi cum

asupra

unui

imobilul

partea

Î, p. 410,

text

175.

la

ține

Dacă

prevăzuie

de

şi nota

refuză

femeia

dela justiţie

sar

fi adjudecat

(Alexandresco,

bărbatul

înstrăinare,

civ. rom.).
riage, No.
riage, No.
tea

străin.

1558

să consimtă

poate

cere

în

cazurile

c. civ.

fr.

(1255

înstrăinarea

art.

VIII,

1).

şi

obc,

(Dalloz, Râp., Contrat de ma3696; Suppl., Contrat de ma1558; Alexandresco, VIII, par-

I. p. 585, nota

2).

76. Când înstrăinarea bunului dotal se
face cu toate că bărbatul se opune, el nu
va păstra folosinţa imobilului dotal înstrăinat în cazurile când cauza înstrăinării constitue o obligaţie şi pentru el şi pentru fe-

meie; dacă însă numai femeia este obligată,
cum

sau

a

păstra

ar

fi

pentru

plata

constituitorului
folosința

datoriilor

dotei,

bunului

femeii

bărbatul

va

înstrăinat.

(De-

mante et Colmet de Santerre, VI, No. 230
bis, T; Dalloz, R€p.. Contrat de mariage, No.
3696; Laurent,

470;
No.

XXIII, No. 524; Huc, IX, No.

Guillouard,

2007;

Comp:

Contrat

de mariage,

Alexandresco,

VIII,

IV,

par-

tea I, p. 585, nota 2).
77, Autorizaţia tribunalului trebueşte, în
principiu, să precedeze întrebuințarea fondurilor dotale. (Aubry et Rau, ed. 4a, V,
$ 557, p, 592: Dalloz, Rep.. Suppl.. Contrat
de mariage, No. 1543; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 2006; Alexandresco,
„VIII, partea Î, pu 407).
78. Se poate însă că autorizaţia justiţiei:
să intervie în mod valabil şi după întrebuințarea fondurilor dotale, cum ar fi în cazurile de cheltueli necesitate de întreținerea

familiei, de căpătuirea
crări urgente. (Dalloz,
trat de mariage,

No.

copiilor sau de luRep., Suppl., Con-

1543).

:

79. Pentru ca autorizaţia justiţiei de înstrăinare să fie valabilă, trebueşte ca ea să

fie dată pentru anumită

cauză şi cu specifi-

carea cuantumului ei, ea nefiind valabilă
dacă este dată pentru cauze diverse, apre-

ciate

în bloc

şi

fără

indicarea

specială

a

cuantumului fiecăreia din ele. (Dalloz, R6p.,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1549).
80. In cazurile când legea conferă dreptul tribunalului de a autoriza înstrăinarea,
tribunalul poate autoriza ipotecarea imobi-

lelor dotale.

(Rodiăre et Pont, III, No. 1806;

DE CĂSĂTORIE

Marcadă,

“ed.

4-a, V,

Art.

Codul

1558, No.

$ 537,

6; Aubry

nota

civil

et Rau,

128, p. 592; Dalloz,

Rep., Contrat de mariage, No. 5700: Suppl.,
Contrai de mariage,
No. 1559; Laurent,
XXIII, No. 552; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2009; Alexandresco, VIII,
artea Î, p. 382, text şi nota 3; Contra:
Demante et Colmet de Santerre, VI, No.
230 bis, XIII).
81.

Autorizaţia

dată

de tribunal

femeii

pentru a înstrăina sau ipoteca imobilul do-

ial este un act de jurisdicție graţioasă. (Dal.

loz, R6p.. Suppl.,
1565;

Laurent,

Contrat

XXIII,

de mariage, No.

No.

534; Guillouard,

vor

autoriza

Contrat de mariage, IV, No. 2015; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 384).
82.

Tribunalele

nu

înstră-

inarea decât în cazurile excepţionale admise de lege şi înstrăinarea va trebui să
fie

mărgintă

numai

la

cazul

pentru: care

a fost permisă. (Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1699;
Planiol,

III,

No.

1568;

Alexandresco,

VIII

partea Î, p. 384, text şi nota 1),
83. Tribunalele vor apreeia în mod su

veran

dacă

trebuesc

să

dea

încuvințarea

de înstrăinare a imobilului dota], fiind libere a respinge cererea dacă găsesc că în-

străinarea

nu

este

„ Stată că femeia
ficientă

are

pentru

necesară sau

dacă

con-

avere parafernală su-

satisfacerea

trebuințelor

pentru care cere înstrăinarea imobilului dotal. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 564).
84. După

altă părere, tribunalele nu tre-

buesc să verifice dacă femeia are suficientă
avere parafernală pentru satisfacerea trebuințelor pentru care cere înstrăinarea
imobilului

dotal,

trola

aprecierea

(Huc,

IX,

No.

470).

85. Inalta curte de casaţie nu poate condacă

tribunalului

asupra

faptelor din care constată trebuinţele care .
indrituesc pe femeie să ceară înstrăinarea
imobilului dotal. este sau nu bine făcută,
(Alexandresco, VIII. p., I, p. 584, nota 2).
86.

seşte

Principiui

aplicațiunea

înstrăinarea

ar

inalienabilităţii

decât

avea

de

nu-şi

în cazurile

cauză

actele

gă-

când

sau

faptele civile ale femeii, adică contractele
şi cuasi-contractele sale. (Dalloz. R&p.. Contrat de mariage, No. 5731. 5744; Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1360).
87. Femeia este responsabilă, chiar cu
imobilele sale dotale, pentru despăgubirile

rezultate din crimele şi delietele sale. (Dal“loz, Râp.. Contrat de mariage, No. 5731,

5758; Suppl. Contrat
de mariage, No.
1555; Alexandresco, VIII, partea ], p. 532).
88. In acest caz, executarea despăgubirilor asupra

imobilelor

dotale

se va face nu-

mai asupra nudei proprietăți, folosinţa rămânînd bărbatulu, afară de cazul când bărbatul este complicele femeii sau e cul-

pabil de conivenţa sau când a fost condam-

nat la despăgubiri în mod solidar cu femeia sa. (Duranton, XV, No. 535; Troplong,
Contrat

de mariage,

IV,

No.

3326;

Dalloz.

Rep., Contrat de mariage, No. 3737; Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 226
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

bis, VIII; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 538,
text și nota 32, p. 614; Contra: Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 334).
89. Femeia răspunde cu bunurile

sale

dotale pentru cuasi-delictele comise de ea.
(Demante et. Colmet de Santerre, VI, No.
296 bis, VIII;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a,

V. $

558, text şi nota 32, p. 614; Huc, LX, No.
448; Guillouard, Contrat de mariage, IV,

No. 1864, 2096 urm.; 'Alexandresco,
partea I, p. 552).
90. Femeia căsătorită sub regimul

nu răspunde

Suppl.,

Contrat

de

No.

măritate

doiale,

92,

In

1358).

cazul

când-

mariage,

No.

femeii

care a fost condamnat

so-

lidar cu femeia, plăteşte întreaga sumă

la

care a fost condamnat către creditor, el nu
are dreptul să urmărească, pentru excedentul ce a plăţii, dota. (Dalloz, Râp.,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1359).

93.

In principiu advocatul care a făcut

cheltueli pentru un proces al unei femei
dotale, ' nu
poate
urmări
încasarea
acestor cheltueli asupra imobilelor dotatale. (Dailoz, Râp.,
Contrat
de mariage,
- No, 5
Suppl., Contrat de mariage, No.
1561).

:

sau dacă

el a fost condus

tei şi pentru

câștigat

în interesul

conservarea

do-

ei, se ya putea

invoca art. 1558 $ 4 c. civ. fr. (1255 S$4c.
civ. rom.) şi se va putea urmări, în acest
caz, imobilul
dotal
peniru
rambursarea

cheltuelilor făcute de advocat,

(Rodiăre ei

Pont, III, No. 1825; Aubry et Rap, ed, 4-a,
V, $ 538, notele 27, 28, p. 612; Dalloz, Râp.,

Contrat de mariage. No. 3751; Suppl., Con-

trat

de

mariage,

No.

1561;

Contrat

No.

de mariage,

precum

şi

1364).

|

a fost condam-

la care

Cheltuelile

98.

nată femeia întrun proces pe care l-a pierdut, nu pot fi executate asupra bunurilor

99. Dacă însă procesul introdus de femeie a fost cu totul temerar, dacă ea a
susținut procesul cu rea credință, cheltuelile, în acest caz, la care a fost condam-

nată,

se vor putea

Guillouard,

asupra

executa

deoarece există un
partea ei. (Dalloz,

dotei,

fel de cuasi-delict din
Rep., Contrat de ma-

riage, No. 3756; Suppl., Contrat de mariage,
No.

1563).

100. În cazul când cheltuelile la care a

fost condamnată femeia, se vor executa asupra bunurilor dotale, dacă procesul era

dotale, la care deci a

privitor la bunurile

luat parte şi bărbatul, aceste cheltueli se
vor executa asupra plinei proprietăţi a bu-

dotale.

“nurilor

mariage,

No.

(Dalloz,

Râp.,

Contrat

de

3764).

101. Dacă însă procesul era privitor la
bunurile parafernale ale femeii, deci la
care bărbatul nu a luai parte personal, ci
numai a autorizat pe femeia sa, cheliuelile
la care a fost condamnată femeia, nu se
vor putea executa asupra bunurilor dotale
decât la desfacerea
căsătoriei.
(Dalloz,
R€p., Contrat de mariage, No. 3765).

102, Dacă femeia

!

a fost

însă procesul

Dacă

94.

înstrăinate,

cheltuelile făcute cu reîntrebuinţarea prețului acestor imobile. (Dalloz, Râp., Suppl.,

1363).

de mariage, IV,
VIII, partea I,

complicele

dotale

imobilelor

dotal

9]. In orice caz, dovada intenţiunii frauduloase va trebui făcută de adversarul
femeii. (Dallloz, Râp., Suppl., Contrat de
mariage,

“banii dotali chelțuelile făcute cu urmărirea
terţilor cumpărători pentru plata preţului

doiale. (Dalloz, Re&p., Contrat de mariage,
No, p75: Suppl., intrat de mariage, No.

cu dota sa pentru impruden-

1556; Guillouard, Contrat
No. 2096; Alexandresco,
p. 552. nota 1).

1253

VIII,

țele ce le-a comis fără fraudă sau intențiune
de a strica şi care nu constitue de exemplu,
decât simple greşeli contractuale. (Dalloz,

R&p.,

Art,

DE CĂSĂTORIE

autorizaţia

a condus procesul

justiţiei,

deoarece

bărbatul

cu

a

refuzat să o autorizeze, cheltuelile la care
a fost condamnată nu se pot executia asupra fructelor dotei, fie că procesul era pri-

vitor la bunuri dotale, fie că era privitor
la bunuri parafernale. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 3767).
103. Cererea de autorizare
pentru înstrăinarea bunului dotal va fi
adresată tri-

bunalului
competent

domiciliului
de a statua,

conjugal,
singur
fie că este vorba

Contrat de mariage, IV, No. 2039). de o dotă mobiliară, fie că este vorba de
95. Advocatul poate urmări bunurile do- - imobile dotale, deoarece cunoaște mai bine
starea materială a soților şi deci dacă întale pentru plata cheltuelilor făcute cu cestrăinarea este necesară.
(Duranton, XV,
verea femeii de separație de patrimonii
No. 505, 517; Rodiâre et Pont, III. No.
care a fost admisă. deoarece separaţia de
1829; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, p.
patrimonii are de obiect conservarea dotei.
(Rodiăre

et

Pont.

III, No.

Contrat

1825;

Aubry

et

Rau, ed. 4-a, V, $ 538, notele 27, 28, p. 612
urm.; Dalloz, R6p., Contrat de mariage,
No.

3751;

Suppl.,

No.

2039;

Alexandresco,

406,

407).

1561: Guillouard,

Contrat

de mariage,

de mariage,

VIII,

partea

No.

IV,

I, p.

:

96. Cheltuelile făcute cu cererea pentru
a obţine autorizaţia de înstrăinare a bunurilor dotale vor putea fi urmărite asupra
acestor bunuri. (Dalloz, R€p., Contrat de
mariage, No. 3754),

97.

Femeia

va

trebui

să

plătească

cu

592; Dalloz, Râp.,

3769;

Suppl.,

Conirat

Contrat

de

de mariage,

mariage,

No.

No.

1365; Huc, IX, No. 482; Jouitou, R&gime
dotal, No. 250: Gwillouard, Contrat de mariage. IV, No. 2052; Planiol, III, No. 1567;

Alexandresco, VIII,
104. Tribunalul
este

singur

partea Î, p. 384).
domiciliului conjugal

competeni,

chiar

de însirăinare ar fi făcută

reparațiuni

mari

la

dacă

pentru

imobilul

cererea

dotal.

a face
(Ro-

diere et Pont, III, No. 1829; Dalloz, Rep,
Contrat de mariage,
No. 5769; Alexandresco, VIII, partea I, p. 584; Contra:
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Art, 1253
Taulier,

DESPRE

Thâorie

V, p. 311).

raisonn6e

du

CONTRACTUL

code

civil,

AER

105. Dacă înstrăinarea imobilului dotal
este provocată de terţi, „creditori sau copărtași, se vor aplica principiile dreptului
comun, în ceea ce priveşte competinţa şi
procedura. (Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 5774).
RI

106.

Neîndeplinirea

formalităţilor

pre-

văzute de art. 1558 c. civ, în. (1253 c. ciY.
rom.) atrage nulitatea înstrăinării bunuri.
lor dotale. (Dalloz, R€p., Contrat de mariage. No. 3779).

107. Vânzarea imobilului dotal, după ce

justiţia a autorizat-o,
tribunalul situaţiunii

procedurii

civile,

se va face numai la
imobilului conform

prin

licitaţie publică.

(Alexandresco, VIII, partea 1, p. 385).
108. Ordonanţa de adjudecare dată cu
ocazia vânzării imobilului dotal nu este
supusă recursului
în casaţie, ci numai
acţiunea în anulare, deoarece nu e vorba
de vânzare silită, ci de o vânzare voluntară. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 386),

109. In cazul când înstrăinarea imobi.lului dotal s'a făcut cu formalităţile pre-

văzute de lege şi cauza de înstrăinare intra
în unul din cazurile prevăzute de art. 1558
c. civ. fr. (1253 c. civ. rom.) însă femeia
pretinde că această cauză era simulată și
că faptul care a motivat autorizația tribunalului nu era adevărat, înstrăinarea
rămâne valabilă şi nu poate fi anulată. (Tro-

plong, Contrat de mariage. IV, No. 3495;
Marcade, Art. 1558, No. 6: Demante et Colmei de Santerre, VI. No. 230 bis. X: Aubry
et Rau, ed. 4-a. V, $ 557, p. 595, 594; Dal„loz, Râp., Gontrat de mariage, No.
Suppl., Contrat de mariage, No. 1566; 5780;
rent. XXIII, No. 554: Jouitou, Râgime Lautal, No. 275 urm.: Guillouard, Contrat dode
mariage, IV, No. 2015 urm.: Alexandresco,
VIII. partea I, p. 586, nota).
110. Dacă însă autorizaţia tribunalului
de înstrăinare a imobilului dotal
dată pentru un alt caz decât cele a fost
prevăzute
de art. 1558 c. civ. fr. (1255 e. civ.
rom.)
femeia poate cere, la desfacerea
căsătoriei,
anularea înstrăinării fată de
terții achizi-

tori. (Rodiere et Pont, III. No.
Plong, Contrat de mariage. IV. 1868; 'TroNo. 3495,
„5495, 5499: Mareade, Art. 1558,
mante et Colmet de Santerre, No. 6: Debis, X: Aubrv et Rau, ed. 4-a, VI. No. 230
V, $ 537, p.
395,
594; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage,
3780; Suppl.. Contrai de mariage,
No.

No.

1566; Laurent, XXIII, No. 554:
Huc, IX, No.
Jouitou, Râgime dotal, No.
273 urm.;
Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No.
2015 urm.; Alexandresco, VIII,
partea |, p.
584,
482:

585, text şi nota 5),

11].

Preţul

imobilului

|

dotal înstrăinat
va îi primit numai de persoanele
arătate
de tribunal prin hotărîrea prin
care s'a

autorizat
4-a, V, $
mariage,
partea |,

înstrăinarea, (Aubry et Rau,
ed.
557,
p. 595; Guillouard, Contrat
de
IV,
No. 2012; Alexandresco, VIII,
p. 586, 587),

— 47

DE CĂSĂTORIE

Codul

civil

112. Cel ce dobândeşte imobilul dotal
la licitație sau creditorul ipotecar al imobilului dotal, va trebui să tacă plata conform hotărîrii tribunalului de autorizarea
înstrăinării, el fiind obligat să suprave-

lgheze

întrebuințarea

banilor.

(Troplong,

Contrat de mariage, IV, No. 3487. Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 230
bis, XI; Aubry et Rau, ed. 4-a, V. $ 537,
p. 595: Laurent, XXIII, No. 531; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de ma.
riage. III, No. 1710; Guillouard. Contrat
de mariage, IV, No. 2012; Planiol, III, No
1570; Alexandresco, VIII, partea |, p. 587,
388,

589).

113. Această obligaţie de supraveghere
nu mai are loc când există imposibilitate
de fapi de a se face de dobânditor controlul, cum ar fi de exemplu în cazurile
de căntarea sănătăţii, alimente, ete, (Demanie et Colmet de Santerre, VI, No. 230
sn
bis, XI; Aubry et Rau, ed. 4a, V, $ 2256,
„nota 130, p. 595; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrai de mariage, TI, No. 1710;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
2015: Planiol, III, No. 1570; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 588, 389, 390),

114, Potrivit

dispoziţiunilor

finale ale

art, 1558 c, civ. fr. (12955 ce. civ. TOm.), în
toate cazurile, ceea ce prisoseşte din pretul vânzării imobilului dotal, peste
tre.
buintele recunoscute, va rămâne dotal şi
se va întrebuința, dacă se poate, la cumpărare de alt imobil. (Dalloz, Rep. Con-trat de_mariage, No. 5695, 5978;
Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 387, nota 2, 440).
115. Dispoziţiunile finale ale art, 1558
e,

civ. fr. (1255 e, civ. rOom.), îşi vor
găsi:
aplicațiunea şi dotei mobiliare,
care, după
părerea dominantă, şi admisă în
dreptul
francez, este inalienabilă ca şi
dota imobiliară. (Dalloz, Rep., Conirat
de mariage,
No. 3979),

116. În

principiu,

aceleaşi

regule îşi
vor găsi aplicaţia la reîntrebuinţarea
legală, ca şi la reîntrebuinţarea
convenHonală. (Dalloz, R&p.. Contrat
de mariage,
No.

3978).

117. Dispoziţiunile finale ale art, 1558
c. civ. îr. (1255 e, civ, rom.), îşi vor găsi
aplicaţiunea şi în caz de indiviziune,
treuind să se reîntrebuințeze
provenind din licitaţie. (Dalloz, prețul
Rep. Contrat de mariage, No. 3980; Suppl.,
de mariage, No. 1419; Alexandresco,Contrat:
VIII,
partea I, p. 410).

118. Cheltuelile făcute cu reîntre
țarea sunt în sarcina dotei. (Dalloz, buinR&p.
Contrat de mariage, No. 4020).
119. Când reîntrebuințare are loc în
baza. dispozitiunilor finale ale art, 1558
1559 c, civ. în. (1255 şi 1954 c€. civ. rom),şi

imobilul dobândit este inalienabil
ca
acel pe care îl înlocueşte parţial. (Rodier şi
e,
et Pont, III, No. 18%; Troplong,
Contrat
“de mariage, IV, No. 5488; Dalloz
,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1456;Rep.
Alexandresco, VIII, partea I, p.
387, nota
2. 410, text şi nota 5; Contra:
Odier, III,
No. 1515),
!
4 —

|

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

blice, între alte cazuri prevăzute

120. In cazurile când înstrăinarea se
face potrivit dispoziţiunilor art. 1558 şi
1559 c, civ. în. (1253 şi 1254 c. civ. rom.),
terțiii dobânditori ai imobilului înstrăinat,
suni răspunzători de reîntrebuințarea prevăzută de lege. (Dalloz, R&p., Conirat de
mariage, No. 4059).

(Continuare

dela

1924 până

tale.

la 1927)

cinţă

a

incapacității

femeii,

urmează că

acest principiu nu se mai aplică şi imobilele devin
alienabile îndată ce este
vorba de o obligațiune în privinţa căreia
femeia este capabilă să se oblige, cum ar
fi spre ex., obligațiunea rezultând din
delicte şi. quasi-delicte sau în cazul unor
datorii anterioare căsătoriei, caz prevăzut de art. 1255 al. 5 c. civ. (C. Apel Craiova, S. I, 95 din Aprilie 1925, Pand. Rom,
1926,

II,

65).

2, In doctrină şi jurisprudenţă se decide că la vânzările prin licitaţie publică
făcute conform art. 1255 cod. civ. dobânditorul imobilului dotal trebue să se asi_gure dacă preţul plătit a primit destinaţia prevăzută prin jurnalul care autoriză
vânzarea, fiind asimilat acest caz cu o
clauză de remploi convenţională şi că el
n'ar fi liberat dacă n'a făcut plata în modul arătat de justiţie fiind expus la o acţiune în anulare.
Insă această teorie nu se poaie aplica

„în

cazul

prevăzui

de

art.

148

legea

a-

grară, unde este vorba numai de asigurarea
acestor bani, asigurare care se găseşte destul de bine garantată prin înscrierea privilegiului prevăzut de art. 1737 cod. civ.
şi transerierea titlului. (Trib. Romanati,
1926, Jur. Gen. 1926, No. 798).
3. In afară de excepţiunile rezultând
din lege dela principiul inalienabilităţii
imobilelor dotale şi anume
înstrăinarea
lor pentru căpătuirea copiilor şi schimbul,
legea mai prevede o a treia excepţiune,;
când permite înstrăinarea cu autorizarea
justiției şi după formele vânzărilor pu-

Art.

mântul
din

1254.

femeii,

valoarea

de ari.

1255 e. civ. şi pentru a se face reparațiuni
mari neapărate conservării imobilelor do-

Jurisprudenţă,
1. Inalienabilitatea imobilelor
dotale
fiind proclamatță de legiuitor ca o conse-

Art, 1254

DE CĂSĂTORIE

.

Cu toate că legiuitorul în atari cazuri
(art, 1955 c. civ.), vorbeşte numai de înstrăinare, totuşi este generalmente admis
cu tot caracterul restrictiv al textului legii, că în toate cazurile excepţionale în
care justiția are căderea de a încuviința
vânzarea unui imobil dotal, ea poate autoriza şi ipotecarea lui, dreptul de a înstrăina implicând şi dreptul. de a ipoteca.
Dacă nu sar permite şi ipotecarea, sar
contrazice principiul din art. 1769 ce. civ.
care zice „că cine are capacitatea de a

înstrăina un imobil, poate .şi a-l ipoteca“.

Prin urmare dacă în cazurile art. 1253
c. civ. se permite soților înstrăinarea îimobilelor dotale, prin ă fortiori, trebue
să li se dea voie să ipoteceze, cu atât
mai mult că ipotecarea este o măsură mai

uşoară

decât

înstrăinarea,

întrucât prin

ipotecă se mai conservă dreptul de proprietate asupra imobilului dotal, cu condițiunea însă bine înţeles ca banii luaţi
din împrumutul făcut de femeie ipotecându-şi imobilul dotal, să se întrebuinteze
neapărat
la destinaţiunea
pentru
care sa autorizat ipotecarea lui. (Irib.
Fălticeni, Jurnalul No. 4729/9296, Jurispr.
Gen. 1926, No. 1441).
4. Înstrăinarea deci şi hipotecarea unui imobil doial se admite între altele şi
petru procurare de alimente familiei, caz
prevăzui de art. 1255 al. 2, codul civil.
Prin cuvântul alimente nu se înțelege numai hrana, ci tot ceea ce este necesar su-

sținerii

vieţii

omului:

astfel

intră

în cu-

de

utilitatea

schimbului,

dobân-

dindu-se autorizațiunea justiţiei, şi după o preţuire prin experți
numiți din oficiu de tribunal.
În acest caz, imobilul primit în schimb va fi dotal; adausul în
bani ce s'ar putea lua pe lângă imobilul primit, va fi asemenea
dotal, și se va întrebuința spre cumpărare de imobile, de se poate.

(Civ. 1248,
1559).

1253,

1255,

1405

_

prinsul acestui termen şi îmbrăcămintea,
locuinţa, 'încălzitul, cheltuelile necesare
căutării săpătăţii soţilor sau numai unuia dintre dânșii.
Ar îi inechitabil să se admită înstrăinarea sau hipotecarea unui imobil dotal
pentru: repararea altui imobil şi să se refuze, atunci când este vorba de sănătatea |
soţilor sau unuia dintre ei. (Trib. Tutova, 8208 din 51 Augusi 1926, Pand. Rom., 192%,
IL. 159).
.
5. A se vedea: art. 401, nota 3; art,
1948, notele 2, 4, 7 şi 9: art. 1252, nota 3).

— Imobilul dotal poate fi schimbat cu consimţipe alt imobil, de valoare cel puţin de patru cincimi
sa, justificându-se

-

urm.;
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Pr. civ.

211

urm.;

Civ.

Fr.

Art. 1254

DESPRE

CONTRACTUL

DE

CĂSĂTORIE

Codul

civil

Text. fr. Art. 1559. — L'immeuble dotal peut &tre change, mais avec le

consentement de la femme, contre un autre immeuble de mâ&me valeur,
pour les
quatre ciquitmes au moins, en justifiant de Putilite de l'âchange,. en obtenant
Lautorisation en justice, et d'aprăs une estimation par experts nommâs
par

d'office

le tribunal,

Dans ce cas, l'immeuble recu en Echange sera dotal;
lexeâdent du prix
sil y en a, le sera aussi, et il en sera, fait emploi comme tel
au profit de la
femme,
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(continuare).

ALEXANDRESCO D., Observaţie sub C. A pel Paris
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INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Act autentic 44,
Anulare 20, 45, 47.
Apreciere suverană 7, 26,
Autorizaţie 3, 8, 10, 40, 42.
Avantaj 6.
Bunuri viitoare 29,
Cererea bârbatului 2 bis, 3.
Cheltueli 9.

Competenţă

10£

Consiliu de familie
Consimţimânt 1, 2,

4,

Construcții 41,
Contract de căsătorie
16.

Justiţie 3, 8, 10, 40, 42.
Lucruri mobile 21, 23,
Minor 4.

Necesitate 67 bis.
Nulitate 20, 45, 47.
Obligaţie 37.
Omologare 4.
Parafernă 40, 4.
Partaj 30.

Pluralitate de

15,

imobile 12, »

Preţuire 13—19,
Raport succesoral
Recurs 7.

30,

Refuz 3.

Curte de casaţie 7.

Reiîntrebuințare

Dare în plată 31, 32,
Daune-interese 33, 34.

38
Rentă 22.

Dotă 1 urm,

28, 29, 34,

Restituire 33,
Schimb 1 urm.
Schimb între soți 42, 43, 44,
Separaţie de bunuri 2.
Servitute 26,
Suită în bani 28, 29,
Transcriere 15—48,
rmărire silită ,

Evicţiune 33, 34.
Excedent 29,
Executare silită 4,
Expertiză 13—19,
Facultate
de înstrăinare
Folosință 1,
Imobil 1 urm.
Imobile prin destinaţie 93,
Imposibilitate 2,
Instrăinare 35—39,
Iatrebuințare 28, 29, 34, 38,
Ipotecă 37,!

Utilitate 5, 6, 7, 7 bis.
Uzufruct 24, 25,
Valoare 11,
Valori imobiliare
Vânzare 36—39,

22,

Doctrină,
Il. Pentru schimbul imobilului dotal
se
cere ca primă condiţiune, nu numai
consimțimântul
femeii,
ci consimţimântul

"ambilor

soţi,

căci

bărbatul

are

uzufr

uctul imobilului dota], (Dalloz, R&.,
C Ontrat de mariage, No. 3707; Suppl., Contrat de mariage, No. 1545; Alexandr
esco,
VIII,

partea |, p. 419),

2, Consimţimântul bărbatului
nu este
necesar în cazul cân d femeia
a obținut
separaţia de bunuri sau când bărba
tul
găseşte în imposibilitate de a-şi mani-se
festa voinţa sa. (Roditre et Pont,
III, No.
1815; Dalioz, Rep. Contrat de
mariage,
No. 53707; Hue, IX, No. 485; Alex
andresco,
VIII, partea I, p. 412, noia 2).
2 bis. Art. 1559 c civ. în. (1254
ce. civ,
rom,), presupune că schimbuj
esie propus de bărbat. (Dalloz, R€p.,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1345).

3. In cazul când bărbatul refuză să
propue schimbul

poate

obține

imobilului dotal, femeia nu
autorizaţia justiţiei pentru

-a face schimbul,
(Roditre et Pont,
No. 1815; Aubry et Rau, ed.
4-a, V,$
nota

III,

55, p. 541; Dalloz, R&p,, Suppl., 534,
Conde mari

trat
Contrai
dresco,

age, No.
1545;
Guillouard
de mariage, IV, No. 1755; Alex ,
anVIII, partea 1,
aulier, Thâorie raisonnce p. du412: Contra:
code civil,
V, p. 327),
4. În cazul când
femeia dotală este
minoră, schimbul imobilului
dotal va trebui Să fie autorizat, ca
e înstrăinare
de imobile şi de consiliuoric
l de familie şi
omologarea. tribunalului.
(Taulier, 'Theorie raisonn6e du code civil
, V. p. 327; Ro-

diere et Pont, III, No. 1813;
Contrat de mariage, No. 5708; Dalloz, R&p,
Alexandre.

sco, VIII, partea 1, p. 412),
5. 0 altă condițiune
pentru
schimbului imobilului dotal
este

facerea

rea utilității schimbului, care se dovediându-se în consideraţie, fie prod face lu.
ucția mai

mare a imobilului ce se dă în
schimb, fie
apropierea acestui imobil de
domiciliul soților, ceea

ce aduce op uşurare
nisirația lui. (Rodiere et Pont în admi, III, No.
1814; Dalloz, R&p., Contrat de mari
age, No,
5709: Planiol; ÎI, No, 156; Alex
andresco,
VIII, partea
|, p. 412, 415).
+ Pentru ca schimbul
să fie util,
irebueşte ca el să fie
necesar, ci să

ing vantajul

femeii.

nu
fie
III, No.

(Planiol,

7. Tribunalele
or
suveran, fără cenzura

aprecia
în mod
Curţii de Casaţi

e,
dacă schimbul este folositor, (Alex
andresco, VIII, partea Lp. 412,
415).

7 bis. Tribunalul va “verifica numai
valoarea imobilelor şi utilitatea
schimbu-

lui, iar nu şi
necesitatea
dresco, VIII, partea I, p.

8. A

treia condiţiune

lui.
416).

(Alexan-

pentru

facerea
schimbului imobilului dotal este
autorizalia justiţiei, care se va obțin
e la cerere
şi în cazul prevăzut de
art. 1558 c, civ.
fr. (1253 c, civ. rom.). (Dall
oz,

trațt de mariage,
VIII, partea

No.

|, p. 415).

3710;

Alexandresco,

9. Cheltuelile
ocazionate
cu
schimbului vor fi în sarcina femeii lacerea
louard, Contrat de mariage, IV, , (GuilAlexandresco, VIII, partea I, p. No. 2054:
416).
10.

— 416—

Tribunalul

competent

pentru

auto-

Codul civil

DESPRE

imobilului

schimbului.

vizarea

domiciliului

al

acel

este

femeii

CONTRACTUL

dotal

al

soţilor.

(Alexandresco, VIII, partea [, p. 415).
11, Potrivit dispoziţiunilor art. 1559 ce.
civ fr. (1254 c. civ. rom.), pentru ca să se
poată face „schimbul imobilului dotal tre-

bueşte a patra condijiune, anume, ca imo-

bilul ce urmează să se ia
aibă o valoare cel putţin de
din valoarea
imobilului
R&p., Contrat de mariage,

în schimb să
patru cincimi
dotal. (Dalloz,
No, 3711; Ale-

xandresco, VIII, partea Î. p. 415).
12, Se poate schimba un imobil

contra

a mai

curi deosebite,

multe

imobile

(Rodiere

situate

et Poni,

dotal
în

lo-

III, No.

1815; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 415,
nota 2).
13. Pentru ca să se poată face schimbul imobilului dotal, trebueşte ca ambele
imobile să fie pretuite prin experţi numiţi
de tribunal din oficiu. (Dalloz, R6p., Contrat de mariage, No. 5716; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 413).
14, Expertiza
este
absolut
necesară
pentru efectuarea schimbului, 'cu toate
<ă tribunalul nu este legat de părerea experților. (Bodizre et Pont, III, No.
1817;
Troplong, Conirat de mariage, IV,
No.
3505; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, p.
597: Guillouard, Contrat de mariage, IV.
No. 2051; Alexandresco, VIII, partea I,
p. 415; Contra: Taulier, Ph6orie raisonnâe
du code civil, V, p. 329).
15. Formalităţile judiciare
prevăzute
de art. 1559 c€. civ. Îr. (1254 c. civ. rom).
nu vor avea loc, atunci când prin contractul de căsătorie femeia a fost autorizată

să facă schimbul imobilului dotal. (Dalloz,

Rep., Contrat de matriage, No. 3719, 3720).
16. Expertiza nu e necesară în cazul
când schimbul este permis prin contractul de căsătorie, deoarece în acest caz
nu mai sunt aplicabile dispozițiunile ari.
1559 ce. civ. fr. (1254 c. civ, rom), (Guillouard Contrat de mariage, IV, No. 2051
Alexandresco, VIII,
partea
I,
p. 415.
nota 4).
„17, Contrar dispoziţiunilor art. 213 pr.
civ. rom, experții vor trebui numiţi trei.
unul singur nefiind deajuns, (Roditre ei

Pont,

III,

No.

1817:

Alexandresco,

VIII,

partea Î, p. 415, nota 5).
18. Experții
vor
fi numiţi
potrivit
dreptului comun, din oficiu, iar nu după

arătarea

(Alexandresco,

părţilor.

VIII,

partea I, p. 413, 414).
19, Experții îşi vor da părerea asupra ambelor imobile pentru a se putea

cerceta apoi dacă valoarea, imobilului ce
urmează a fi primit în schimb de femeie,
îndeplineşte condiţiunile cerute de lege.
(Alexandresco, VIII, partea [, p. 414).
20. Neîndeplinirea formalităţilor prevăzute

de lege

imobilului

pentru

dotal.

facerea schimbului

face ca schimbul

să fie

atins de o nulitate relativă, care nu poate
fi cerută decât de bărbat, de femeie sau
moştenitorii acesteia, (Dalloz Râp., Contrat de mariage, No. 3724),
-

Art. 1254

DE CĂSĂTORIE

2]. Schimbul imobilul dotal nu se poate
face contra unor lucruri mobile, ci numai contra unui alt imobil. (Roditre et

Pont, Il, No.

1815; Dalloz, Rp.

Contrat

de mariage, No. 3711; Marcads, Art, 1559;
Alexandresco,
VIII,
partea
|, p.
415.
nota 35).
,
22. Imobilul dotal poate îi schimbat
contra unor valori care suni imobiliare
prin ficțiunea sau prin determinarea legii, cum sunt rentele de stat. (Dalloz, Rp.
Contrat de mariage, No. 3712).
23, Imobilul dotal nu poate fi schimbat contra unor lucruri mobile. devenite
imobile prin destinaţie. (Rodiere et Pont,
II, No. 1815: Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 3715).
.

24. Imobilul dotal nu poate fi schimbat

contra unui uzufruct al unui alt imobil.
(Rodiăre et Pont, III, No. 1815; Dalloz,
Rep. Contrat de mariage, No. 5714; Alexandresco, VIII, partea I, p. 415, noia 3i
25. Un uzufruct dotal poate fi schimbat contra unui imobil.
(Dalloz, Rep.

Contrat

de mariage,

No.

5714).

26. Tribunalul va putea aprecia şi admite schimbul unui bun dotal contra unei servituţi care ar prezenta un mare avantaj pentru un alt imobil dotal sau
pentru o altă parie a fondului dotal. (Rodi&re et Poni, III, No. 1815; Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No. 3715; Alexandresco, VIII, partea I, p. 415, nota 5).
27, Potrivit dispozițiunilor art, 1559 ce.
civ. fr. (1254 c. civ. rom.), imobilul primit

în schimb va fi dotal. (Dalloz, Râp., Con-

trat de mariage, No. 3717; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 416).
28. Potrivit dispoziţiunilor art. 1559 c.
civ. fr. (1254 c. civ. rom.), adausul în bani

ce s-ar putea lua pe lângă imobilul primit

în schimb, va fi de asemenea dotal şi se
va întrebuința, de se poate, spre cumpărare de imobile
care vor. îi dotale.
(Troplong, Contrat de mariage, 1V, No.
5505; (Dalloz, Râp., Conirat de mariage,

No. 3717; Alexandresco, VIII, partea I, p.
416: Contra:
- Odier, III, No. 1519.
29. În cazul când imobilul dotal dat în
schimb, are o valoare mai mare decât imobilul primit în schimb, excedentul valorii nu va fi dotal decât în cazul când

sulta

s'a

plătit

contractului

întrebuințarea

constituit

de

dotă

cu

bani

căsătorie

dotali

conform

care

permitea

lor, sau, când femeia
bunurile

şi-a:

viitoare.

(Ro-

diere et Pont, III, No. 1816; Odier, III,
No. 1519; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 554,
nota 35, p. 541; Dalloz, Râp., Conirat de
mariage, No. 5717; Suppl., Contrat de mariage, No. 1546; Guillouard, Contrat de
mariage. IV, No. 1755; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 416).
30. Cu toate că art. 1559 c. civ. fr, (1254
c, civ. rom.), prevede schimbul voluntar
al imobilului dotal, imobilul substituit va
putea fi, de asemenea, inalienabil, în ca-

zul unui schimb

xemplu,

în

cazul

forţat,

cum

când

femeia

ar fi de

gată să raporteze la succesiunea
1
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fiind

e-

obli-

constitui-

Art. 1254

DESPRE

CONTRACTUL

iorului dotei imobilul dotal, ar primi prin
efectul partajului un alt imobil, care va

deveni

dotal.

(Rodiăre

et Pont,

III, No.

1686; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 5 534, text

şi nota 36, p. 541; Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 3512; Dalloz, Re&p., Contrat de marige, IV, No. 3512; Guillouard,

Contrat de mariage, IV, No. 1754: Planiol,
III, No. 1495),
,
,
31. Imobilul substituit fondului dotal
nu este, în principiu, dotal decât în cazul
de schimb propriu zis şi făcut cu formalităţile prevăzute de art, 1559 e civ. în.
(1254 c. civ. rom.) (Dalloz, Râp., Contrai
de mariage, No. 5718; Suppl., Contrat de
mariage, No. 1548; Alexandreseo, VIII,

partea Î, p. 416).

32. Astfel, nu irebueşie să se confunde,
in acest punct de vedere, darea unui imo-

bil

în plata

dotei,

cu

schimbul,

(Dalloz,

R€p., Contrat de mariage, No. 5718).
33. In cazul când femeia este evinsă
de lucrul primit în schimb ea va avea
dreptul, prin aplicaţiunea dispoziţiunilor
art. 1705 c. civ. fr. (1408 e. civ. rom.),
să
ceară daune-interese sau să ceară să
| se
restituie lucrul ce l-a dat în schimb.
(Dal-

loz, Râp., Contrat de mariage, No. 5723),
34. În cazul când femeia optează pentru daune-interesc, suma de bani primită

ca daune este. dotală şi trebueşte să
reîntrebuințată. (Dalloz, Rep.. Contrat fie
de
mariage, No. 5723).
_
35. Facultatea de înstrăinare,
în contractul de căsătorie, cuprindcuprinsă
e şi pe

aceea de a sehimba imobilul dotal,
(Roditre et Pont, î[I, No. 1782; Odier,
No.
1268; Troplong, Contrat de mariageIII,
, IV,
No. 5400;

Marcad€, Art,
bry et Rau, ed. 4-a, V, $
64,p. 575; Dalloz, R€p.,
riage No. 53726; Suppl.,

1557, No. 2; Au537, text şi nota
Contrat de maContrat de ma-

riage, No. 1285; Baudry, Le
s et
Surville, Contrat de mariaCourtoi
- Il, No.
1744; Guillouard, Contrat de ge,
mariage, IV,
No. 1947),
36. Facultatea de a vinde,
cuprinsă în
contractul de căsătorie, după
o. părere, cuprinde şi pe aceea de a schimba
imobilul

dotal.
No.

37.

(Dalloz,

3727).

După

Rp.,

altă

Contrat

părere,

de mariage,

facultat

ea de a
vinde, cuprinsă în contractul
de căsătorie
şi chiar facultatea de a vinde,
de a obliga
şi ipoteca imobilul dotal, nu
cuprind
e şi
pe aceea de a schimba acest imobil. (Taulier, Thcorie raisonnâe du code
p. 502; Rodiere et Pont, III, No. civil, YV,
1782; Odier, III, No. 19267; Mareadă,
Art, 1557,
No. 2: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537,
text
şi nota 64, p. 575; Baudry, Le Courtoi
s et
Surville, Contrat de mariage, III,
1744: Jouitou Regime dotai. No. 287; No.
Gu-

illouard, Contrat de mariage, IV, No. 1947).
38. Facultatea de a vinde cu sarcina

de reînirebuințare, prevăzută
tul de căsătorie, nu cuprinde

în

contrac-

și pe aceea
de a schimba imobilul dotal. (Dalloz,
Rep.
ontrat
de

mariage.

No.

5728),

DE

Codul

CĂSĂTORIE

39, Faculiaiea
de. a
zută. în contractul
de

schimba,
căsătorie,

civi]
prevănu cu-

prinde şi pe aceea de a vinde sau a în.
străina. (Dalloz, Rep., Contrat de raria
ge
5728).

No.

40, Soții nu pot, nici chiar cu autorizajia Justiţiei,
printr'o
operaţie calificată
pe nedrept schimb, să facă dintr'un imobil dotal al femeii un imobil parafernal
sau invers. (Alexandresco, VIII, partea
|
p. 414, nota 1),

41.

De

asemenea,

femeia nu poate să
unei părți din imobilul doial, construcţiile făcute pe cealal
tă
parte a fondului, o parte din fondul dotal

primească

în schimbul

devenind astfel parafeinal, deoarece
construcţiile făcute pe fondul dota]
devin
doiale prin incorporație, iar terţii
constructori având numai o creanță
nală contra femeii care nu poate persofi urmărită asupra fondului
dotal, schimbul
nu e posibi

l întrucât nu există două
lori deosebite. (Guillouard, Contrat de vamariage,

IV, No. 2055; Alexandresco,
VIII,
partea Î, p. 414, nota 4),
42. Chestiunea,
dacă este permis, cu
autorizaţia tribunalului, schimbul
unui i-

mobil
al

dotal

sotului,

al soţiei,

este

contra

controversată

şi în jurisprudenţă,
In părerea care admite

unui

imobil

în doctrină

schimbul

între

soți, se spune că imobilul dotal poate
fi
schimbat nu numai cu un alt
imobil al
unui

terţ,

ci chiar

cu

un

imobil al băr-

batului, dacă sunt îndeplinite condiţ
iunile
cerute de lege, deoarece dispoziţiile
articolului 1507 din codul civil dela
vânzare,
nu pot fi aplicabile în această mater
ie căci
articolul 1409 din codul civil,
după care
regulele dela contractul de vânza
re se aplică şi la contracutl de schim
b, se referă
numai la condițiunile generale
în privinta
consimţimâ

rii

de

ntului, “transcrierii, răspundeeviciţiune, ete. (Guillouard, Con-

trat de mariage, IV, No. 2056;
D. Alexandresco, IV, partea ÎI, p. 784,
785; VIII par-

tea Î. p. 205, 204, 414, 415; VIII,
p. 155; LX, p. 7; Droit ancien et partea II,
moderne
de la Roumanie. p. 104, 105;
loan I, Io-

„escu, Dota sub raportul înstr
ăinării, p.
196; Al. Degrea, Scrieri Jurid
ice, vol. IV,
„Chestiuni diverse“, p.
261, 262),

43. In părera

contrară

„ materie: de schimb,

regulele

dela

dispoziţiile

art.

1409

se spune că, în

trebuese

vânzare,

din

după

aplicate toate

codul

oarece art. '1507 din codul
că vânzarea între soţi nu

cum

prevăd

civil şi de-

civil, prevede

se poate face
decât pentru cauză de licitaţie,
în cele trei
Cazuri limitativ arătate,
nici schimbul
între soţi nu se poate face, tribu
nalul neavând căderea să dea autorizaţie
de sehimb
decât între soţia dotală şi un:
străin în
îndeplinirea cerinţelor art. 1254 din
codul
civil. (Laurent, XXIV, No. 42: Huc,
IX.
No.

485; Jouiiou, Regime dotal, No. 80;
Demolombe. IV, No. 258; Aubry et
Rau.
ed. 5-a. V. $ 560. nota 16 bis, p.
Guillouard, Vente, II, No. 921; Baudry 261;
et Sur-
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ville, Contrat de mariage, III ed. 2-a, Ne
1755; Baudry et Saignat, Vente, No. 229,
997; Huc, IX, 485; Nacu, Dreptul civil român, III, p. 314, No. 5).
. În părerea care admite schimbul unui imobil dotal al femeii contra unui 1mobil al soţului, se arată că acest schimb .
nu e nevoie să se facă neapărat prin act
autentic.
(Alexandresco, VIII,
partea |,
p. 415).

45. Schimbul

imobilului

dotal.

după

o

părere, trebueşte
transcris, căci
numai
astfel terții vor cunoaşte dotaliiatea lui.
(Alexandresco, VIII, partea [, p. 416 urm.).
46, După altă părere, acest schimb nu
trebueşte transcris, deoarece art. 1254 c.
civ. nu
cere această
formalitate şi nu
poate exista nulitate unde nu prevede
legea. (Al. Degrea, Scrieri juridice, [, p.
427 urm).
47. In părerea care admite necesitatea
transcrierii, lipsa de transcriere va putea
fi invocată de terți. (Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 419).
48. De asemenea, lipsa transcrierii va
putea fi invocată şi de femeie, bineînţeles
numai când imobilul dat în schimb a fost
gerat înainte de transcriere cu o sarcină
reală, căci dacă asemenea sarcină nu există, femeia poate cere oricând transcrierea. (Alexandresco, VILI, partea, I, p. 419).

Jarisprudenţă.
(Continuare

dela 1924 până

la 1927)

schimb

de

imobile

dotale,

în lipsa

unei

dispoziţiuni exprese a zisei legi care să-l
învestească în această privinţă.
Schimbul de imobile dotale fiind ase„_mănător vânzării, iar instanţa care poate
autoriza vânzarea averii dotale fiind tribunalul de judeţ, ca instanţă de drept
comun cu competinţă generală la care se
“referă şi toate dispoziţiile codului civil
relative, urmează că tot iribunalul este
în drept să autorize şi schimbul unor asemenea imobile. De altfel, tribunalul se
pronunţă în -genere asupra tuturor cererilor de înstrăinare a averii incapabililor şi celor puşi sub consiliu judiciar, a-

vând

sub

supraveghere

averea

dotală în

timpul căsătoriei şi convenţiunilor matrimoniale,
Dar dispozițiunea din art. 110 al. ultim.
al legii jud. de ocol este în special semnificativă, când spune: „orice -altă vânzare de nemişcătoare se va face prin tribunalul de judeţ conform regulelor or-

1254

dinare“ aceasta după ce în alineatul precedent prevăzuse că „vânzarea de pământ până la 3 ha. fără clădiri se va face
prin judecătoria de ocol a situațiuni pământului“. Deci şi din acest punct de vedere vânzarea sau schimbul unei averi
dotale compusă din o casă, cum este în

speță,

nu

rie —

implicit

o

se

asemenea

tine

dela

poate
nici

face

judecătorul

Bereşti-Covurlui,

prin

judecăto-

autorizaţiunea

operațiune

din 22 lanuarie

nu

de

ocol.

cartea

1926,

se

de

Jur.

pentru

poate

(Jud.

jud.

Gen.

No.

1926,

ob-

ocol.

20

No.

979),

3. In principiu, imobilele doiale fiind
inalienabile, din acest principiu al inalienabilităţii care este caracterul predominant al regimului dotal, rezultă că atât în timpul căsătoriei, cât şi după disolvarea ei, imobilele dotale nu pot fi“înstrăinate, grevate sau urmărite. Dela acest principiu însă al inalienabilităţii imobilelor dotale sunt două categorii de
excepţiuni, unele care decurg din voinţa
părţilor stabilite în contractul matrimonial, iar altele din lege şi anume sunt cazuri în care legea permite femeii înstrăinarea imobilului dotal cu simpla autori. zare a bărbatului (ari. 1250 e. civ.), când
legea prevede
posibilitatea
înstrăinării
cu permisiunea
justiţiei şi după forma
vânzărilor publice (art. 1255 ce. civ.), şi
înstrăinarea imobilului dotal permisă de
lege cu autorizarea justiţiei şi după o prețuire prin experţi (în caz de schimb art.
1254

1. Schimbul unui imobil dotal al soiei se poate face, cu autorizaţia tribunalului, contra unui imobil al soțului. (Trib.
Prahova, $. [], Jurnal 5019 din 20 Martie
1924, Pand. Rom. 1926, III, 20).
ocol
de
judecătorului
2. Competinţa
fiind determinată prin art. 27-54 din legea
jud. de ocol şi limitată la anumite acțiuni şi materii, el nu se poate pronunţa
asupra
cererilor
de autorizaţie
pentru

Art.

DE CĂSĂTORIE

c,

civ.).

Potrivit dispozițiunilor art. 1254 c. civ.,
* imobilul dotal poate fi schimbat cu consimțimântul femeii pe alt imobil de valoare cel puţin 4 cincimi din valoarea sa,

justificându-se

utilitatea

acestui. schimb,

dobândindu-se
autorizarea
justiţiei
şi
după o evaluare prin experți, numiţi din
oficiu de trib., în care caz imobilul primit în schimb va fi dotal, iar adausul în
bani ce sar putea lua pe lângă imobilui
primit va fi de asemenea dotal şi se va întrebuinţa
spre
cumpărare
de imobile,
dacă se poate.
Acest drept de a schimba imobilul doial nu este necesar să îie anume prevăzut în contractul de căsătorie, soţii îl au
dela lege, legiuitorul însă peniru a îm-

piedeca diferite abuzuri, a trebuit să ia
oarecari garanţii, ca consimțimântul fe-

meii şi al bărbatului să se justifice utiliiatea schimbului, imobilul contra căruia
se face schimbul trebuind să fie de o va-

loare

cel

puţin

patru

cincimi

cât

imo-

bilul dotal, să se facă o prealabilă pretuire prin experţi numiţi din oficiu de”
tribunal şi autorizațiunea :tribunalului,
deci îndeplinindu-se toate aceste condi-

țiuni cuprinse

în art.

1254 codul

civil, i-

mobilul dotal al femeii se poate schimba,
impunându-se imobilului schimbat în locul
celui
dotal,
caracterul
dotalităţii.
(Trib. Fălticeni, Jurnal 4402, 1926, Jurispr.
Gen. 1926, No. 1318).
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Codul civil

Art. 1255.— Dacă afară de cazurile excepţionale mai
sus
arătate, femeea sau amândoi soţii împreună înstrăinează
imobilul
dotal, femeea sau moștenitorii săi poate face a se revoca
înstrăinarea, în curs de zece ani după desfacerea căsătoriei.
Femeea va avea acelaşi drept în curs de zece ani după
separațiunea patrimoniilor. Bărbatul va putea şi el însuși
să facă a
se revoca alienaţiunea în tim pul căsătoriei, rămânând
cu toate
acestea supus la daune-intere se câtre cumpărător,
dacă nu va fi
declarat în contract că imobil ul vândut este dotal. (Civ.
207, 952,
1084, 1164, 1167,
Civ. Fr. 1560).

1190, 1242,

1 248,

1256

urm.,

1878,

1880,

1900;

Tezt. fr. Art.
expliquâs, la, femme

1560. — Si, hors les cas d'exception qui vienn
entăd'âtre
ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliân
ent
le fond
dotal, la femme ou
ses hâritiers pourront faire r&vogquer l'ali6nation
aprâs
la
dissolution du mariage, sans qwon puisse leur opposer aucu
ne prescription pendant sa dure: la femme aura le mâme droit aprăs
la separation de biens.

Le mari lui- mâme pourra, faire t&voquer Palination
pendant le mariage,
en demeurant n6anmoins sujet aux dommages et intârâ
ts de l'acheteur, sil n'a pas
declare dans le contrat que

le bien vendu &tait dotal.
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dispozițiunilor

civ, Er. (1255 e. civ.
revocarea înstrăinării

dotal,

prevăzute

1558

şi

1559

de
ce.

1560

rom.), acțiunea
fondului dotal

c.
în
îşi

art,

civ.

orice

înstrăinare

în afară de cazu1555,

fr.

1556,

(1249,

1537,

1250,

at de mariage, No. 3789).
2. Prin urmare, acţiunea în revoc
aţiun
îşi găseşte aplicaţiunea şi înstrăinării e,
care
a fost autorizată de Justiţie, însă în afară
e cazurile prevăzute de art. 1558
c. civ.
[r.

(1255 e. civ. rom).

trat de mariage,
de mariage, No.

(Dalloz, Râp., Con:

No. 5789;
1567).

Suppl.,

Contrat

3. Nulitatea înstrăinării fondului dotal,
este relativă, iar nu absolută. (Roditre et

Pont, III, No. 1883; Demante et Colme
t
de Santerre, VI, No. 232 bis, IL; Aubry
et
Rau, ed. 4-a, V, $ 537, p. 561, 562: Dalloz
,

Rep., Contra de mariage, No. 5791: Suppl,,

Contrat de mariage,
XXIII, No. 502; Huc,

Conirat

No.
IX,

de mariage,

1569; Laurent,
No. 486; Guil-

IV, No. 1882
No. 1529; Alexandresco,
VIII, partea 1, p. 420).
4. Femeia poate să ceară nulitatea înstrăinării fondului dotal, însă nu este obligaiă la aceasta. (Dalloz, R€p., Suppl., Conurm.;

Planiol,

III,

trat de mariage, No. 1569;
VIII, partea |, p. 420, 424).

5, Obligaţiunile

art.

la

făcut

-

1926, No. 655,

1951,
1252, 1255 şi 1254 c. civ. rom). (Dalloz, R&.
Contr

louard,

23,

26—28, 44, 65, 66, 68, 69,

Doctrină, .

1. Potrivit

aplicaţiunea

a fondului

sub Judec. ocol

nării fondului
sau de bărbat,

de

Alexandresco,
II

garanţie

a

înstrăi-

dotal, cum ar fi de
sau chiar de femeie

terți
sunt

valabile. (Rodizre et Pont, III, No. 1876;
Troplong, Contrat de mariage, IV, No.

— 480 —

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

1556; Dalloz, R€p.. Conirat de mariage, No.
5795; Suppl., Contrat de mariage, No. 4372).
14. Creditorii ipotecari ai fondului dotal, cu ipotecă constituită, fie înainte de că-

Suppl., Contrat de mariage, No. 1370; Laureni, XXVIII, No. 147; Huc, LX, No. 488;

Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1804; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1900 urm.; A-

lexandresco, VIII, partea I, p. 425; Contra:

Merlin, Reâpertoire, Dot, $ 8, No. 5).
6. Nulitatea înstrăinării fondului dotal,
fiind numai relativă, poate fi ratificată de femeie după desfacerea căsătoriei. (Dalloz,

să introducă

No.

1872;

Odier,

de

Contrai

cadă.

Art.

Rau,

ed.

Suppl..
Alexan4530).
dreptul

1560,

No.

1529;

IV, No.

5: Demante

Mar-

4-a,

V,

$

537,

nota

24,

p.

Contrat

de

et

ed.

562;

Gouillouard,

487;

No.

ma-

1532;

1887; Planioi, i1I, No.

riage, LV, No.

5;

Aubry

25;

trat
trai

p.

et Rau, ed. 4-a,

562

urm.:

Dalloz.

V,

$ 537,

R6p.,

Con-

de mariage, No. 379%; Suppl., Conde mariage, No. 1372; Alexandresco,

VIII, partea I, p. 425).
9. După a doua părere,

creditorii

să ceară

fondului do-

meii

din

timpul

anularea

fe-

căsătoriei, nu au dreptul
înstrăinării

tal, însă au acest drept, creditorii anteriori căsătoriei şi creditorii posteriori desfacerii. căsătorie.

(Dalloz,

mariage, No. 3795).
10. După a treia

Rep.,

părere,

Contrat

de

creditorii

fe-

meii vor putea cere anularea înstrăinării
fondului numai în cazul când femeia nu
este obligată prin niciun motiv de conştiinţă să respecte înstrăinarea. (Rodiăre et
Pont, III,
No. 12; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 3795).

11. După

meii, vor
fondului
anterior
înstrăinai
căsătorie

maute

a patra

părere,

creditorii

putea cere anularea înstrăinării
dotal, numai dacă titlul lor este
căsătoriei şi numai dacă fondul
a aparţinut femeii înainte de
şi ea şi l-a constituit dotă. (De-

et Colmet

de Santerre,

VI, No. 232

bis, V: Dalloz, Râp., Suppl., Contrat
mariage, No. 1372; Guillouard, Contrat

mariage,

fe-

LV,

No.

1589).

de
de

12. După
a cincea părere, creditorii
femeiei nu vor putea cere anularea înstrăinării fondului
dotal decât dacă a

fost făcută în frauda drepturilor lor. (Dalloz, Rep., Suppl.. Conirat de mariage, No.
1572; Jouitou, Râgime dotal, No. 206).
13. După a şasea părere, creditorii fe31235 — Codul civil adnotat — VIII

—

Baudr
1799:
VIII,

(Rodiăre ei Pont, III,

nota

21,

p. 562;

Dalloz,

de

mariage,

Le

IV,

Courtois

No.

16. Achizitorul

188,

et Survilie,

Planiol, III, No. 1529;
partea Î, p. 421),

1883;

III, No.

Alexandresco,
,

fondului dotal nu poate

cere anularea înstrăinării, când bărbatul
şi femeia l-au vândut fără a declara dotalitatea lui. (Rodiăre et Pont,
III, No.
,

No.

4-a, V, $ 537,

Contrat

Alexandresco, VIII, partea I, p. 422).
8. Creditorii femeii, după o părere nu
au dreptul să ceară anularea înstrăinării
fondului dotal. (Froplong, Contrat de mariage, IV, No. 5519; Marcadâ, Art. 1560,
nota

de

Rp., Conitrat de mariage,
No. 3794, 379;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1369; Laurent, XXIII, No. 502; Huc, [X, No. 48;
Jouitou, Râgime dotal, No. 193: Guillouard,

Dalloz, R6p., Contrat de mariage, No. 3794;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1571; Huc.
IX,

Contrat

Art. 1560, No, 1; Demante ei Colmet de
Sanierre, VI, No. 252 bis, II; Aubry et Rau,

et Colmet

de Santerre, VI, No. 232 bis, V; Aubry

Guillouard,

No. 1885; Odier, III, No. 1557; Troplong,
Contrat de mariage 1V, No. 5521; Marcadă,

Troplong,

3550;

şi nota 26, p. 563;

zitorul acestui fond.

(Rodiăre et Pont, III,

ILI, No.

mariage,

sătorie,
fie în urma căsătoriei, când acest
fond poaie fi ipotecat, pot urmări imobilul
în orice mâini ar trece şi să-l facă să reintre în patrimoniul femeii din care el
nu putea să iasă. (Marcad6, Art. 1560, No.
5; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, text

mariage, IV, No. 1888; Ajexandresco, VIII,
partea IL p. 423).
„13. Nulitatea îustrăinării fondului dotal,
fiind relativă, nu poate fi cerută de achi-

acţiunea în nulitate a înstrăi-

nării fondului dotal.

Art, 1255

CĂSĂTORIE

femeii vor putea cere totdeauna anularea
înstrăinării fondului doial. (Odier, III, No.

3517;
Cautionnement,
No.
87;
Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, nota 20, p. 561;
Dalloz, h€p., Conirat de mariage, No. 3792;

Rep., Contrat de mariage, No. 3793;
Contrat de mariage, No. 1369;
dresco, VIII, partea I, p. 421, 424,
7. Creditorii bărbatului nu au

DE

1385;

Odier,

III,

No.

1557;

Dalloz,

Rep,

Conirat de mariage, No. 35797; Suppl., Contrat de mariage, No. 1574; Guillouard, Coniratde mariage, IV, No. 1885; Contra:

Merlin, Râpertoire, Dot, $ 9; Delvincourt,
III, p. 115).
17. lerţul achizitor în acest caz, are

dreptul numai să rejţie preţul, dacă este
încă datorit. (Roditre et Pont, III, No.
1885; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537,
p., 562; Guillouard, Contrat de mariage,

IV,

No.

1884;

lexandresco,

Planiol,

VIII,

18. Achizitorul

III,

partea

unui

No.

|, p.

1529;

A-

421).

imobil

dotal,

va

putea cere anularea înstrăinării, când sa
întrebuințat dol sau manopere frauduloase.

(Troplong, Contrat de mariage, IV, No.
3325; Odier, III, No. 1559; Dalloz, Rep.

Contrat

No.

486;

de mariage,
Baudry,

III, No. 4799;
riage, IV, No.
partea I, p.
_L9. Dacă
că imobilul

No.

37%;

Le Courtois

et

Huc, Be

Surville,

Guillouard, Contrat de ma1885; Alexandresco, VIII,

422).
soţii au declarat în mod fals
dotal vândut este parafernal,

după o părere, această declaraţie trebuește
asimilată cu dolul şi cumpărătorul va putea

cere

anularea

vânzării

și

restituirea

preţului pe care l-a plătit. (Rodiere et
Pont, III, No. 1883; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage,No. 3799; Suppl.,
Contrat de
mariage,.
No. 1374).
20. După altă părere, în acest caz, cum-

părătorul

481 —

nu

poate

cere

anularea

înstrăi31

.

Art. 1255
nării
va

DESPRE

însă

dacă

putea

nu

invoca

e. civ. fr,

a

CONTRACTUL

plătit încă

dispoziţiunile

(1504 c. „A

art,

pre ul
1655

ron) pefuzând

lata
preţului. (Troplong,
Contrat
de maSage, E
No. 3521; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 537, nota

22, p. 562:

Dalloz, Rep.,

Suppl., Contrat de mariage, No. 1374; Guil-

louard, Contrat de mariage, IV, No. 1884;
Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat
de mariage, III, No. 1799; Alexandresco,
VIIL, pariea |, p. 421).
,

21. Dacă

bărbatul

a

vândut

imobilul

dotal ca proprietate a sa personală, această

declaraţie

falsă

dă „dreptul

cumpărăto-

rului să ceară anularea vânzării. (Rodiere
et Pont, III, No. 188; Aubry, et Rau, ed.
4-a, V, $ 537, nota 22, p. 362;
Dailoz,

Rep., Contrat de mariage, No. 3799; Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1375; Guillouard,

Contrat de mariage, IV, No. 1886; Comp.,
Contra: Toullier, XIV, No. 259; Troplong,

Contrat de mariage, IV, No. 3522; Alexandresco, VIII, partea |, p. 422).
22, Femeia, fie că a fost autorizată
de

soțul

său,

când

fie

a vândut

că

nu

a

fost

imobilul

dotal,

autorizată,

nu

exercita acțiunea în anularea vânzări poate
i, decât după desiacerea căsătoriei
sau după
separația de patrimonii. (Rodicre
et Pont,

ILi, No.
cade,

de

Ari.

1871;

Santerre,

et Rau,

Odier,

1560,

ed.

VI,

No.

4-a,

Dalloz, :R€p.,

3505; Suppl.,

No.

V,

III, No.

1551;

8; Demante

232

$ 537,

Conirat
Contrat

de

Mar-

et Colmet

bis, IV;

nota

Aubry

30, p. 565;

mariage,

de mariage,

No.

No. 1577;
Laurent, XXIII, No. 505; Huc,
No.
486; Baudry, Le Courtois et SurvilleLX,
, Contrat de mariage, III, No.
Jou,tou,
Râgime dotal, No. 186; Guillou179,
ard, Contrat
de mariage, IV, No. 1894; Planiol, III,
No.
1552;

Alexandresco, VIII, partea 1, p. 426).
23. In timpul căsătoriei, şi dacă
intervenit separaţia de bunuri, numai nu a
băr" batul poate urmări pe debitorii
bunurilor

dotale şi dacă

femeia

bărbatului pune
ceară separație
Rep., Contrat de
xandresco, VIII,
24. Dacă însă,
ciază şi bărbatul,

putea

crede că inacțiunea

în pericol dota, poate să
de patrimonii,
(Dalloz,
mariage, No. 5805; Alepartea ÎI, p. 425).
la acţiunea soţiei se asoacţiunea în nulitate -va

[i exercitată

în

aceste

condițiuni,

în timpul căsătoriei, deoarece intervenţia
femeii nu poate vicia
acţiunea
regulat
iutrodusă de bărbat, (Dalloz, Râp., Suppl.,

Contrat de mariage, No. 1578).
25. Femeia poate să exercite dreptul
de ipotecă legală asupra preţului bunurilsău
or
bărbatului său, în timpul căsătoriei, pentru daunele rezultate din înstrăinarea averii
dotale. (Dalloz, R6p., Contrat de mariage,

No. 3808).
26. Acţiunea

în

nulitate

rezultată

din

lipsa de reîntrebuinţare, nu poate fi intro-

dusă de femeie decât după desfacerea căsătoriei sau după separaţia de patrimonii,
deoarece până la aceste împrejurări,
re-

întrebuinţarea
'€p., Contrat

se

poate

de mariage,

efectua. (Dalloz,
No.

4079).

DE CĂSĂTORIE

21. l'emeia

Codul

dotală,

după

civil

separaţia

de

bunuri, are după o părere, numai acţiunea
în anularea înstrăinării bunurilor dotale,
iar nu şi dreptul la acţiunea ipotecară le.
- gală contra, bărbatului său, (Dalloz, Rp.

Contrai de mariage, No. 3809).
28. După
altă părere dominantă, femeia
separată de bunuri are facultatea să aleagă
între

acţiunea

în

anularea

iustrăinării

şi

exercitarea ipotecii sale legale asupra imo-

bilelor bărbatului sau peniru creanța care
rezultă din această înstrăinare. (Rodiăre et
Pont, III, No. 1874; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 537, nota 27, p. 563 urm.; Dalloz, Rep.

Contrat de mariage, No. 5810; Suppl., Contrat de mariage, No. 1379; Jouitou, Regime

dotal,

No.

225;

Alexandresco,

VIII,

partea

I, p. 427).
9. Femeia chiar în timpul căsătoriei,
are dreptul să ceară înscrierea în ta
bloul de ordine al creditorilor bărbatului
său, la vânzarea imobilului acestuia, ca
măsură
rezultă
(Aubry

conservatoare pentru creanţa care
din înstrăinarea imobilului dotal.
et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, p. 564;

Dalloz,
No.

Rep,

1379;

Suppl.,

Guillouard,

Contrat

Contrat

de mariage,

de mariage,

IV, No. 1908).
30. In acest caz, femeia nu pierde dreptul ca la desfacerea căsătoriei să exereite

acțiunea

dotal.

în anularea înstrăinării imobilului

(Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 57

p.
de mariage,
No.
5815; Suppl., Contrat de mariage, No. 1579;
Guillouard, Contrai de mariage, IV, No.
564:

Dalloz,

Rep., Contrat

1908).

31. La această dată dacă optează pentru
în anularea înstrăinării, suma ce
i Su rezervat prin tabloul de
ordine al
creditorilor bărbatulu
acțiunea

dacă

nu

upă

o

i, revine acestora; iar
acţiunea în anulare, în-

exercită

scrierea sa în tabloul de ordine al
creditorilor devine definitivă. (Dalloz, Râp.,
Con-:
trat de mariage, No. 3815).
32. Terţul dobânditor al bunului dotal,
părere,

nu

poate

să

a
doua oară preţul, înlăturând astielplătească
în anulare a femeii. (Dalloz, Râp.,acţiunea
trat de mariage, No. 4065; PrivilăgesConet

hypoth&ques,

No. 902).

3.
După altă părere, terţul
r
poaie plăti a doua oară prețul dobândito
în condițiunile prevăzute în contractul de
căsătorie,
iar dacă este desfăcută căsătoria, preţul
"îl va plăti femeii sau moștenitorilor săi.
(Rodiăre et Pont, III, No. 1844;
R&p., Contrat de mariage, No. 4067).Dalloz,
34. Femeia care cere anularea înstrăinării va trebui să dovedească doialitate
a
imobilului vândut. (Dalioz,
Contrat de mariage, No. 1382).Râp., Suppl.;
39. Nulitatea vânzării fondului dotal
poate
fi ratificată deoarece nu este absolută
şi radicală. (Dalloz Rep., Contrat
de mariage, No. 3$20; Alexandresco,
VIII, partea

L, p. 421, 424).

36. Astfel, feneia poate ratifica,
esfacerea căsătoriei, vânzarea fonduluidupă
do-

ial care este nulă

— 482—

şi în acest

caz, acţiunea

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

în anulare introdusă de femeie va fi respinsă. (Hodiere et Pont, III, No.
1882;
Odier, LII, No. 1558 urm.; Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 5565; Demante et
Colmet de Santerre,
VI,
No.
252 bis,
XĂii: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, p.
566 urm.; Dalloz, Rp, Contrat de ma-

DE

Art, 1255

CĂSĂTORIE

1906; Planiol. III, No. 1537; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 429).
44,
De asemenea, raiificarea nu se poate
face după separaţia de bunuri, câi timp

ține căsătoria.

(Aubry

$ 537, p. 566;

Guillouard,

riage, LV, No. 1906;

et Rau,

ed. 4-a,

Contrat

Planiol, III, No. 1537;

riage, No. 3820; Suppl., Conirat de mariage,
No. 1569, 1585; Laurent, XXV, No. 5410;

Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 3827;

Huc, IX, No. 489; Guillouară, Contrat de
mariage, IV, No. 1907; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 421, 424, 450).

tra: Toullier, XIV,
No. 255).
45, In cazul când înstrăinarea bunului
dotal este permisă prin contractul de căsătorie, ratificarea se poate face în timpul
căsătoriei, bine înţeles dacă vânzarea a
fost făcută numai de bărbat. (Dalloz, R&p.;
Contrat de mariage, No. 3820; Suppl., Contrat de mariage, No. 15386; Guillouard, Con-

37. Ratificarea poate îi expresă sau tacită. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
3821; Suppl.,

Contrat de mariage, No. 1584;

Alexandresco, VIII, partea I, p. 451).
__88. Tribunalele vor aprecia în mod

su-

veran, împrejurările şi titlurile din care rezultă ratificarea tacită. (Dalloz, Rep., Contrait de mariage, No. 3821; Alexandresco,
VIII], partea 1, p. 432).
39. Executarea voluntară a actului de
înstrăinare, constitue o ratificare tacită.
(Aubry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 537, p. 567;
Dalloz, Re€p., Contrat de mariage, No. 3822;

Huc, IX, No. 489; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 1908; Alexandresco, VIII,
partea |, p. 454).
40, De asemenea,

poate

rezulta

o

rati-

ficare tacită, care va îi apreciată de tribunale, din faptul că după desfacerea că-

- sătoriei,

femeia

a

primii dobânzile

ajunse

la scadenţă a prețului înstrăinării. (Roditre
ei, Pont, III, No. 1882; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 537,

p. 567; Dalioz,

Rep.,

Contrat

de mariage, No. 5822; [Huc, LX, No. 489;
Gnuillouard, Contrat de mariage. IV, No.

Alexandresco,

trat

de

dresco,

VIII,

mariage,

VIII,

46, După

pariea 1, p. 450;

IV,

partea

No.

1909;

Con-

Alexan-

I, p. 430, 431).

altă părere, în acest caz, con-

simţimântul femeii constitue o nouă vânzare cu efect dela această dată. (Laurent,
XXIII, No. 514; Jonitou, Regime dotal, No.
215),

41, Ratificarea înstrăinării bunului dotal
este valabil făcut prin testament, deoarece
efectele testamentului se produc după des-

facerea căsătoriei, când inalienabilitatea
dotei încetează. (Rodiăre et Pont, III, No.
1769; Troplong, Contrat de mariage, IV,

No. 3566; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537,
text şi nota 37, p. 567; Odier, III, No. 1247;
Huc, IX, No. 489; Dalloz, Râp., Conirat de
mariaze, No. 3828; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1806;

Jouitou, Râgime dotal, No. 214; Guillouard,
Contrat de mariage, IV, No. 1908; Planiol,
IL, No. 1295; Alexandreseo, VIII, partea |,

1908; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 451):
4]. În cazul când vânzarea bunului do-

p. 430).

ial a fost

făcută numai

meia după

desfacerea

bunului dotal este prescriptibilă. (Dalloz,
Rep. Suppl., Contrat de mariage, No. 1390;

de bărbat

și fe-

căsătoriei declară

că

voeşie să se menţină vânzarea, după o pă-

xere,

în

acest

caz,

va

exista

o

adevărată

ratificare, deoarece pe lângă că vânzarea
lucrului altuia poate fi ratificată, dar în
afară de aceasta, bărbatul poate îi asimilat

cu un mandatar care a lucrat peste puterile

sale şi potrivit dispozițiunilor art. 1998 ce.
civ. în. (1546 c. civ. rom.),
gestiunea sa
poată fi ratificată. (Dalloz,
Rep., Suppl,
Contrat de mariage, No. 1385;
Guillouard,
Conteat de mariage, IV, No. 1909).
42, După'altă părere, în acest caz, există
mai degrabă o nouă vânzare care este va-

labilă. (Laurent, XXIII,
Regime dotal, No. 215).
43.

făcută
şi

Ratificarea

în

timpul

vânzarea

însăși.

No. 541;

vânzării

căsătorici

bunului

deoarece

Jouitou,
dotal,

esie nulă,

ca

confirmarea

unui act nul nu poate avea loc decât după

încetarea

viciului.

(Iropiong,

Contrat

de

mariage, IV, No. 3565; Demante et Colmet :
de Santerre, YI, No. 232 vis, XXII; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, p. 566; Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 3827; Laurent, XXIII, No. 510; EHuc, IX, No. 489;
Laurent, XXIII, No. 510; Zuc, IX, No. 489;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.

V,

de ma-

48.

Acţiunea

în

anulare

a

înstrăinării

Planiol, III, No. 1529; Alexandresco, VIII,
partea Î, p. 421, 43%).
49. Termenul prescripţiei este totdeauna
de zece ani, fie că înstrăinarea emană dela
femeie, autorizată sau neautorizată, fie că
emană dela bărbat, fie că emană dela autorităţi. (Mareadă, Art. 1560, No. 5; Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, 5 537, text şi nota 59,
p. 567; Guillouard, Contrat
IV, Nes 1910: Alexandresco,
, D. 432).

de mariage,
VIII, partea
ă

50. Termenul de prescripţie în dreptul
român curge dela desiacerea căsătoriei. (Alexandreseo, VIII, pariea Î, p. 435 urm).

51. Femeia, moștenitoare pură şi simplă
a bărbatului său, poate cere nulitatea înstrăinării făcută numai de bărbat, dacă el
nu a garantat această înstrăinare în numele
său propriu. (Dalloz, R6p., Contrat de mariage,
No. 5832).
-

72. Dacă însă, bărbatul a vândut în numele femeii sale, garantând vânzarea sau
dacă ei a vândut în numele său ca pro-

prietar, femeia moştenitoare a bărbatului
său nu va putea cere anularea înstrăinării.

(Marcad€, Art.

ed.
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4-a, V.

1560, No. 4; Aubry

$ 537,

nota

37, p. 566;

et Rau,
Dalloz,

|

Art.

1255

DESPRE

CONTRACTUL

VIU, partea Î, p. 429).
a
63. Potrivit dispoziţiunilor art.
civ.

civ.

rom.).

(Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

este

Contrat de mariage, No. 1589).
Ă
34. După altă părere, primul dobânditor
al lucrurilor mobile nu va putea opune principiul din art. 2279 ce. civ. îr. (1909 e. civ.
roim.), deoarece femeia nu cere
ci nulitatea înstrăinării, însă
cumpărător al acestor lucruri
pune
principiul
prescripției
(Dalloz, Rep., Suppl., Contrat
No. 15389; Laurent, XXIII, No.

revendicarea,
un al doilea
va putea oinstantanee.
de mariage,
345).
Ă

55. Excepţiunea autorităţii de lucru ju-

decât va putea fi invocată contra femeii
dotale numai atunci când ea a figurat în
procesul anterior în calitate de femeie doială. (Dalloz, Rep.. Suppl., Contrat de mariage, No. 1392).
-

fr.

(1255

ce.

civ.

rom),

1560 e.

bărbatul

va

putea cere anularea înstrăinării în timpul
căsătoriei, rămânând supus la daune-interese către cumpărător, dacă nu va fi
declarat în contract că imobilul vândut

care au fost vânduie unui terț, de bună
credință, de către bărbat, deoarece se opune principiul din art. 2279 ce. civ. fr.
ce.

Codul civil

.

stituite de femeie fără drept, asupra acestui
imobil, în timpul căsătoriei. (Alexandresco,

Rp., Contratde mariage, No. 5852; Suppl..
Contrat de mariage, No. 1388; Guillouard.
Contrat de mariage, IV, No. 1898).
Ă
53, Femeia nu poaie revendica lucrurile
mobile dotale a căror proprietate îi aparține conform contractului de căsătorie şi

(1909

DE CĂSĂTORIE

dotal.

(Rodiere

et Pont,

III, No. 1871;

Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 3801;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1376; Alexandresco, VIII partea Î, p. 421, 495).
64. Bărbatul nu va putea face acţiunea
în anulare decât în timpul căsătoriei. (Ro-

ditre

et Pont,

III,

No.

1870;

Marcad,

Art.

1560, No. 5; Demante ei Colmet de Santerze, VI, No. 232 bis. NIL; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 537, nota 29, p. 564; urm; Dal-

loz, Bep., Contrat de mariage, No. 5804;
Suppl.. Contrat de mariage, No. 1376: Laurent, XXIII, No. 508; Jouitou, Râgime do-

tal,

No.

riage,

187;

IV,

pariea

No.

Î, p.

Guillouard,

1895:

491,

Contrat

Alexandresco,

495).

de ma-

VIII,

civ. fr. (1255 e. civ. rom.), moștenitorii femeii au acelaşi drept ca şi însăşi femeia
de a cere anularea înstrăinării fondului
doial. (Dalloz, Rep., Contrai de mariage,

65. De asemenea, bărbatul va trebui să
facă acțiunea în anulare înainte de separația de patrimonii. (Rodiere et Pont, TI,
No. 1870; Troplong, Contrat de mariage,
IV, No. 5528; Marcadă, Art. 1560, No. 8;.
Demante et Colmet de Santerre, VI, No.
232 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4a, V,

57. Moştenitorii femeii, nu pot cere anularea înstrăinării fondului dotal decât după

Suppi., Contrat de mariage. No. 1376: Laurent, XXIII, No. 508; Jouitou, Regime dotal, No. 187; Guillouard, Contrat de ma-

56. Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1560

c.

No. 3858; Suppl., Contrat de mariage,
No.
1594; Alexandresco, VIII, pariea [, p. 421,
429),
:
desfacerea căsătoriei, întâmplată prin încetarea din vieaţă a femeii. (Dalloz, Râp.,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1394).
58. Toate excepţiunile care puteau

fi

opuse femeii, cum ar fi de exemplu, ratificarea, vor putea fi opuse şi moşienitorilor
săi. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.

5858.
59. Moşienitorii femeii -pot ratifica înstrăinarea fondului dotal.
(Dalloz, R&p.,

Suppl., Contrat de mariage, No. 1594; Huc,
IX, No. 489; Alexandresco, VIII, partea 1,

p. 451).

60. Bărbatul

moştenitor

al

femeii

sale

larea. (Rodiăre

et Pont,

11, No.

581:

'Tro-

Plone, Contrat de mariage, IV, No. 3552;
alloz, R&p., Contrat de mariage, No. 3839;

Alexandresco,

VIII,

2).

partea

I, p. 495,

text

61. Ceilalţi avânzi-cauză ai femeii au
aceleaşi drepturi ca şi moștenitorii femeii,
în

ceea

ce

priveşte

fondului dotal.

trat

VIII,
_162.
ial în
tul să

de

nota

mariage,

anularea

(Dalloz,
No.

înstrăinării

Rep. Suppl.. Con-

15%;

Alexandresco,

partea I, p. 429).
Astfel, cumpărătorul imobilului dourma desfacerii căsătoriei, are drepconteste valabilitatea ipotecilor con-

44 s

29,

p.

riage, IV, No.
„Alexandresco,
şi nota 1).

564

1895;
VIII,

urm.;

Dalloz,

Rp.

Planiol, III, No. 15%;
partea ], p. 425, text
”

66. După separaţia de patrimonii numai
femeia poate cere anularea înstrăinării fon-

dului dotal.

(Odier, ITI, No. 1328; Troplong,

Contrat de marage, IV, No. 5328; Talloz,
i€p., Contrat de mariage, No. 5804; Aiexandresco, VIII, partea |, p. 425, nota 1).

„67.

Acţiunea

în

anularea

înstrăinării

sondului dotal nu trece la moștenitorii bărbatului,

poate cere anularea înstrăinării fondului
dotal, făcută de el ca procurator al femeii
sale; dacă însă a garantat înstrăinarea în
numele său sau a înstrăinat fondul dotal
ca proprietar, el nu mai
poate cere anu-

şi nota

$ 537,

în caz

de

deces

al acestuia.

(Dal-

iz, Rep.. Contrat de mariage, No. 5804;
Planiol. III, No. 1552; Alexandresco, VIII,
partea

i, p. 422,

nota

35).

68. Acţiunea în anularea înstrăinării rezultând din lipsa reîntrebuinţării, după o
părere, nu poate fi introdusă de bărbat în
timpul căsătoriei şi înainte de separaţia

de

patrimonii,

condijiunea
Rau. ed. 4-a,

deoarece

el poate

îndeplini

reîntrebuinţării.
(Aubry
et
V, $ 537, text şi nota 91, p.

582:

Dalloz,

«cere

anularea

înstrăinării

țare,

deoarece

contractul

Rep.,

Contrat

de mariage,

No.

4070; Suppl., Contrat de mariage, No. 1466).
69. După altă părere, bărbatul
oate
fondului

otal,

în timpul căsătoriei înainte de separaţia
de patrimonii, pentru lipsa de reîntrebuin-

a permis

înstrăinarea

nea reîntrebuinţării

este

—

regulată.

de

decât

căsătorie

nu

sub condiţiu-

şi deci înstrăinarea

(Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

nu

Con-

Dodul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

trai de wariage, No. 1466; Guillouard, Con-

trat de mariage, No. 1978).
70. Acţiunea femeii în anularea înstrăinării fondului dotal şi arendării imobilului dota], trebueşte introdusă la tribunalul situaţiei imobilului înstrăinat. (Dalloz,
Rep., Contrat mariage, No. 5874).
71, După anularea înstrăinării fondului
dotal, cumpărătorul are drept să ceară
dela bărbat restituirea preţului plătit. (Dalloz, R€p.. Contrat de mariage, No. 5841;

Suppl..

Contrat

lexandresco,

de mariage,

VIII, partea

No.

1596; A-

[, p. 436).

72. In acest caz, bărbatul va fi obligat

să restiiue preţul, chiar dacă la contractul
de înstrăinare nu a figurat decât pentru a

autorizaţie

da

sale. (Dalloz,

femeii

Rep,

o
Contrat de mariage, No. 5841).
73. Va avea dreptul să ceară restituirea
preiului, chiar cumpărătorul de rea credinţă. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage.
No. 5842).

74, Bărbatul nu datorește restituirea pre-

țului, dacă a declarat în contractul de
iînstrăinare că imobilul vândut este dotal,

a garantat

nu

vânzarea, nu a profitat de

DE

Art. 1255

CĂSĂTORIE

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, nota 47,
p. 571; Dalloz, R6p., Contrat de mariage,
No. 5844; Suppl., Conirat de mariage, No.
159%; Guillouard, Contrat de mariage, IV,

„No. 1924).

80. După altă părere cunoştiința dotaliţăţii de către cumpărător nu poate reZulta decât din conţinutul contractului de

vânzare,

din
et
No.
No,

ea

neputând

rezulta

nici

chiar

mărturisirea cumpărătorului. (Rodicre,
Pont, III, No. 1879; Marcad€ Art. 1560,
5; Dalloz, Rp., Contrat de mariage,
3844; Suppl., Contrat de mariage, No.

1598).

„81. Se consideră ca o declaraţie suficientă de dotalitate, dacă bărbatul declară că vinde în numele femeii sale şi
pentru femeia sa sau chiar dacă declară
că vinde atât în calitate de 'bărbat, cât
și în propriul său nume. (Troplong, Contrat de mariage, 1V,-No. 5557; Dalloz,
Râp.„ Contrat de mariage, No. 3845),
82. Bărbatul nu datoreşte daune-interese dacă el nici nu a.-vândut, nici nu a
garantat, ci a autorizat numai pe femeia

sa să vândă.

(Troplong,

Contrat

ma-

riage, IV, No. 5558; Daloz,
de mariage, No. 5848).

Re&p., Contrat de mariage, No. 5842; Alexan-

dotal împreună cu bărbatul său, nu este
obligată nici chiar asupra bunurilor sale
parafernale,
când
sa anulat
vânzarea
după cererea sa, dacă ea nu a promis gavanție. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 5850; Suppl., Contrat de mariage, No.
1599; Baudry, Le
Courtois
et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1811; Gu-

+ată după cererea femeii sau moşienitorilor săi. (Delvincourt, III, p. 114 Dalloz,
dresco, VIII,

partea

Î, p. 457,

458).

75, Potrivit dispoziţiunilor art. 1560 c.
civ. În. (1235 ce. civ. rom), dacă bărbatul
a înstrăinat imobilul dotal, fără să declare
dotalitatea imobilului, el datoreşte dauneRep.
(Dailoz,
cumpărătorului.
interese
Conirat de mariage, No. 5845; Suppl., Contrat de mariage, No. 1397; Planiol, III, No.
1536; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 437,
-

458).

76.

Astfel,

bărbatul

trebueşte

a

să

plă-

iească daune-interese cumpărătorului, dacă
nu a declarat că imobilul vândut este do-

tal şi că vânzarea lui era supusă clauzei
de reîntrebuinjare. (Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 4080).

77. De

asemenea,

băibatul

datorește

dedaune-interese cumpărătorului, dacă a
clarat în mod îals că vânzarea bunului

dotal era permisă prin contractul de căsătorie. (Dalioz, R&p., Suppl., Contrat de
mariage, No. 1397; Guillouard, Conirat de
mariage, IV, N. 192i; Alexandresco, VIII,

partea !, p. 438).
la
dreptul
78. Cumpărătorul nu are
daune-interese când a cumpărat în cunoştinţă de cauză, dotalitaiea fiind prevăzută în contractul de înstrăinare. (Dalloz, Rep.. Contrat de mariage, No. 3845;

Suppl., Contrat de mariage, No, 1597; Alexândresco, VIII. partea-l; p. 457, 438).

79,-Cunoştinţa dotalităţii de către cumpărător a imobilului vândut, după o părere, nu este nevoie să rezulte numai din
enunţările chiar a contractului de vânzare, ci poate rezulta din orice împrejurări externe contractului. (Troplong, Contrat de mariage, LV, No. 5555; Demante et
Colmet de Santerre, VI, No. 252 bis, XVIII;

Rep.,

de

preţ şi anularea înstrăinării a fost pronun-

Contrat

83. Femeia, chiar dacă a vândut bunul

illouard, Conirat de mariage, IV, No. 1904;

- Planiol, III, No. 1536; Alexandresco,
partea I, p. 425 urm,, 436).

VIII,

84. Dacă

însă preţul a profitat femeii,

85. Chiar

în acest caz, obligaţia sa de

ea va trebui să-l restitue. (Rodiăre et
Pont, III, No. 1880; Planiol, III, No. 153%:
Alexandresco, VIII, partea IL. p, 428, 436).
restituire nu poatefi urmărită asupra bunurilor sale dotale, -ei numai asupra bunurilor sale parafernale. (Rodiăre et Pont,
III, No. 1880; Odier, III, No. 1551; Troplong, Contrat de mariage, IV, No, 3548;
Demanie et Colmet de Santerre, VI, No.
252 bis, XX; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 537, p. 571; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1917; Planiol, III, No. 1536;

Alexandresco, VIII, partea I, p. 436).
86. Chiar dacă femeia a stipulat

ex-

pres în contractul de vânzare garanţia,
după o părere, femeia şi moştenitorii săi
nu vor fi obligaţi la garanție, deoarece imobilele dotale sunt inalienabile. (Iroplong, Contrat de mariage, IV, No. 354;
Maread6, Art. 1560, No. 4; Dalloz, Râp.

Contrat de mariage, No. 3851; Suppl., Con-

trat de mariage, No. 1399; Jouitou, R6gime dotal, No. 219).
87. După altă părere dominantă, femeia
dotală

poate

să

se

oblige

în mod

expres

a garanta vânzarea imobilului său dotal,
cu bunurile sale parafernale. (Iaulier,
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Art, 1255

DESPRE

CONTRACTUL

Thcorie raisonnee du code civil, V, p.
555; Rodiăre et Pont, III, No. 1880; Odier,
TU, No. 1346; Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 252 bis, XXI; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 557, nota 51, p. 572; Dalloz,
Rp... Contrat
de

mariage,

No.

DE

Codul civil

CĂSĂTORIE

de mariăge, No. 1401; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 1925: Planiol III, No.
1555;
Alexandresco,
VIII,
partea |, p.
437),

,

95. După

aliă

părere,

în

acest

caz,

cumpărătorului

cumpărătorul va avea dreptul de retențiiune. (Toullier, XIV, No. 234; Roditre et
Pont, III, No. 1877; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 3859).
_
6. După anularea
înstrăinării, cumpărătorul este obligat să restitue imobilul
dotal fără diminuări de valoare provenite.

noscut acestuia că bunul ce i-a vândut
era dotal. (Rodigre et Pont, III, No. 1880;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, text şi

mariage, No. 3865).
97. In ceea ce priveşte fructele, în caz
de anularea înstrăinării, trebueşte să se:

Suppl,

Contrat

de

mariage,

No.

5832;

1399;

Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1902 urm.; Alexandresco, VIII, partea I,
p. 426).
Y

88. Femeia

plătească
bunului

dotală nu este obligată să

daune-interese

dotal,

chiar

dacă

nu

a făcut

cu-

nota 49, p. 571; Dalloz, Râp.. Suppl., Con-

trat de mariage, No. 1598; Jouitou, R6gime dotal, No. 219; Guillouard, Contrat
de _mariage, IV, No. 1922;
VIII, partea I, p. 438).

Alexandresco,

9. Dacă însă femeia s'a făcut vinovată

de fraudă, de exemplu, dacă a făcut declaraţia falsă că bunul era parafernal, ea
va fi obligată să plătească daune-interese
cu bunurile
sale: parafernale,
(Dalloz,
Râp.. Contrat de mariage, No. 5854; Alexandresco, VIII, partea I, p. 458),
0. In caz de anularea înstrăinării bunului doial, femeia nu este obligată să
despăgubească pe cumpărător de mărirea
de valoare pur naturală dobândită
de imobil, ci numai pentru cheltuelile
pe care
le-a făcut în mod real cu îmbunătățirile.
(Troplong, Contrat de mariage,
IV, No.
3557; Dalloz, Râp., Contrat de
mariage,
Do, 5861; Alexandresco, VIII
partea 1, p.
9]. De asemenea, femeia nu
este obligată să despăgubească pe cumpărăt
or de
reparațiunile ce a făcut la imobilul
dotal
ȘI Care nn i-au mărit valoarea
(Dalloz,
€p.,

Contrat de mariage, No. 3869),
2, In ceea ce priveşte cheltuelile
cute

de terțul cumpărător al imobilul făui
el le poate cere dela bărbatul
dacă a fost de bună credinţă, vân(Alexandre
dotal,
zător,

seo, VIII, partea I, p.
457).
93. Cumpărătorul imobilului doial,
nu
are dreptul de retenţie asupra
imobil, în caz.de anularea înstrăinăracestui
ii, până la
restituirea

prețului ce a plătii.
Rau, ed. 4-a. V, $ 557, text si (Aubry et
nota 44, p.
369, 570; Dalloz, Rep., Contrat
de mariage,
No. 5855; Suppl.. Contrat de mariage,
No.
1401: ,Baudry, Le
Courtois
et Surville
Contrat

de mariage,

III, No.

din faptul

94.

De asemenea,

după

Râp.,

Contraţ

de

facă o distincţiune între fructele culese de.
separaţia

de

patrimonii.

Fructele

culese

înainte de cererea de anulare, dacă este
vorba de fructe culese în timpul căsătoriei, nu vor fi restituite, (Rodiere et Pont,
II], No. 1877; Odier, III, No. 1350: Tro.plong, Contrat de mariage, IV, No. 3559;
Dalloz,. Râp., Contrat de
mariage,
No.

3867;

Comp.:

Alexandresco,

VIII, partea,

ÎL, p. 436).
98. Fructele culese după desfacerea căsătoriei sau după separaţia de patrimo-

nii,

dacă

cumpărătorul

dință, vor
ziua când

era

de bună

ere-

fi restituite cu începere din
el a cunoscut viciile contrac-

tului sau dela cererea de anulare.

(Dalloz,

R&p.,
Contrat
de
mariage,
No,
3808;
Suppl.,
Contrat
de
mariage,
No. 1401;
Şomp.: Alexandresco, VIII, partea I, p.
436).
99, Dacă cumpărătorul a fost de tea
credință şi cunoştea dotalitatea imobilului vândut, când acţiunea a fost introdusă
de temeie, va trebui
să restitue fructele cu începere dela desfacerea căsătoriei sau dela data separaţiei de patrimonii, adică dela data încetării uzufructului legal al bărbatului, iar dacă acțiunea

_a_fost

introdusă

sătoriei,

începere

va

trebui

dela

de bărbat

data

în timpul că-

să restitue

intrării

în

fructele

cu

folosință.

(Roditre ei Pont, III, No. 1877; 'Froplong,
Contrat de mariage, IV, No. 5559; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, nota 45, p. 570;
Dalloz, R&p., Suppl.., Contrat de mariage,
No. 1401; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 1916; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 456).

1811; Jouitou,

o părere, cum-

(Dalloz,

cumpărător în timpul căsătoriei şi fructele:
culese după desfacerea căsătoriei sau după

Regime dotal, No. 229; Guillouar
d, Contrat de mariage, IV, No. 1924,
195; Alexandresco, VIII, partea Ip.
457).
părătorul nu are dreptul de retenţie
nici
până la rambursarea plus-valutei adusă
imobilului dotal prin cheltuelile
bunătăţirile făcute. (Odier, II, No, şi îm1555;
roplong, Contrat de mariage, IV,
5555; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 537, No,
text
ŞI nota 44, p. 569, 570; Daloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 3859; Suppl.,
Contrat

său.

Jurisprudenţă,
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. Disp.

art.

568

pr.

civ.,

din materia

urmăririlor silite, nu se aplică şi faţă de
femeia căsătorită sub regimul dota] deoarece textul vorbeşte numai de ceilalţi
incapabili, iar nu de femeile dotale. De
aceea, femeilor dotale nu li se poate opune
prescripțiunea din art. 568
derogatorie
dela regulele de protecțiune, prevăzute
pentru ele de codul civil şi în ce priveşte
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

femeile dotale, drepturile lvr au rămas a
îi cârmuite de principiile generale din codul civil, lucru ce la declarat formal Ministrul şi autorul legii cu ocaziunea desbaterilor
din parlament
asupra
acelor
chestiuni.
Ă
Imprejurarea că în speță, soţii prin actul lor dotal şi-au rezervat dreptul de a
înstrăina imobilul dotal, cu drept cuvâni
printr'o interpretare restrictivă impusă în
această materie, nu a putut avea de consecință şi posibilitatea ipotecării şi deci
nici a urmăririi ulterioare a imobilului doial de către creditori, căci prin clauza de
înstrăinare din contractul matrimonial s'a
adus numai o modificare parţială conditiunii juridice a imobilului dotal, prin posibilitatea înstrăinării lui voluntare de către soţi, dar în colo acest imobil şi-a păstrat caracterul său doial prin imposibiliiatea ipotecării lui de către soţ şi a unei
urmăriri silite.
Prin urmare, în speţă, fiind vorba de:
un imobil dotal, pe care soţii îl puteau
numai vinde, iar nu ipoteca, rău instanţa
de fond a decis că, vânzarea acestui imobil prin licitaţie publică, în urma urmăririi lui, pentru executarea ipotecii este
valabilă şi întrucât au trecut 5 ani dela
efectuarea: acestei vânzări, cumpărătorul
l-a putut prescrie pe temeiul art, 568 pr..
c, (Cas. Î, dec. 1317 din 9 Iulie 1924. Jur.
Gen.

1925,

No.

1879),

|

2. Conform art. 1255 din codul civil, atunci când femeia sau amândoi soţii împreună,
înstrăinează imobilul dotal, femeia sau moştenitorii săi pot face a se
revoca înstrăinarea, în curs de zece ani
după desfacerea căsătoriei. Acelaşi text
mai prevede că, femeia va avea acelaşi
drept după separaţiunea patrimoniilor.
Potrivit ultimelor dispozițiuni ale acestui
text de lege, bărbatul va putea să facă şi
el însuşi a se revoca alienațiunea,
în
timpul căsătoriei, rămânând cu toate acestea supus la daune interese către cum.
părător, dacă nu va fi declarat în contract
că imobilul vândut este dotal. Astfel, acțiunea inteniată de soţie cu autorizația
soțului — cum e în specie — dacă nu
dovedeşte desfacerea căsătoriei sau separatiunea de
bunuri, urmează a fi respinsă
ca făcută fără calitate. (Trib. Ilfov, S.
II,
€. €., 354 din 1925, Jur, Gen. 1926, No. 500).
3. Soţul care şi-a dat consimțimântul
vânzarea unui imobil dotal, vânzare la
ce
se putea face conform actului doial,
fără
autorizarea justiţiei, nu are calitatea
să
ceară anularea actului de vânzare pe
tiv că prețul nu s'a consemnat la Casa mode
Depuneri, deoarece dânsul este uzutructuarul averii dotale, şi ca atare, urmează
că dânsul trebue să-l depună, neavând
pentru aceasta un termen fixat, (Judec.
ocol Sascut, 19 din 10 Iunie 1925, Pand.
Rom. 1926, [II, 9).
”

4. Dacă

debitoarea,

proprielara unui i-

mobil dotat a fost citată la vânzarea silită
a imobilului său şi nu a introdus o contestație, conf. art, 525 proc. civ., pentru a

Art. 1255

DE CĂSĂTORIE!

cere anularea vânzării pe motiv de dotalitate nu mai poate, pe cale de acțiune

principală,

să ceară

anularea

ordonanţei

de adiudecare. Art, 568 proc. civ., care
prevede prescripţiunea cererilor de evicțiune a vânzărilor silite, se aplică numai
terţilor cari nu au fost citați la vânzare,

(C. Apel Bucureşti, $. IV, 224 din 3 lunie

1925, Bul.

C. Apel

5, In cazul

când

1411925),

soția singură

înstrăi-

nează un imobil doial, fără autorizaţia sotului şi a tribunalului, care urmează să
aprecieze motivele, soţii au dreptul a cere
anularea acelei
vânzări iar în privinţa
restituirii preţului, ea urmează a se face
numai în măsura în care ea s'a îmbogăţit,
ea neputând fi ținută nici de a răspunde
de evicțiune faţă de achizitorul imobilului
dotal, deoarece fiind incapabilă să vândă
nu poate fi ținută să răspundă de obligațiunile
vânzătorilor
către
cumpărători.
(Jud. oc. Bujor, jud. Covurlui, Carte de
judecată din 23 Octomvrie 1925, Jur. Gen.
1926, .No.

25),

6. Când femeia înstrăinează un imobil
dotal, acţiunea în anulare o are numai
bărbatul, iar faptul că dânsa a arătat că
e văduvă, nu constitue un dol. (Jud. ocol
Herţa. Carte de judecată No. 74 din .1926,
Jur. Gen. 1926, No. 633).
7. Vânzarea
la licitaţie publică fiind
cerută de părţi, înainte de-a se lua înţegere cu cumpărătorul ca acesta să. concureze, este valabilă chiar dacă la licitaţie nu s'au prezentat alţi licitatori, înțelegerea neputând, fi considerată ca o
vânzare voluntară şi nici ca o fraudă, pe
motiv de dotalitate a imobilului. (C. Apel Bucureşti, S$. II, 53 din 15 Februarie
1926,

Bul.

C,

Apel,

1011926),

8. Intr'o actiune în revendicare, reelamantul trebue să dovedească. detenţiunea
imobilului de către părit şi că este proprietar asupra imobilului, fără ca să poată
totuşi revendica dela acel căruia el i-a înstrăinat- imobilul, în virtutea principiului:
„Quem de evictione tenet actio eundem
repellit exceptio“ şi care reiese din art.
1556 al. 1 codul civil: „vânzătorul răspunde către cumpărător de liniştita po-

sesie

a lucrului“,

|

In speță, reclamantul făcând în contra
pâritului acţiune în revendicarea unui imobil ca fiind dotal, pe care imobil tot
el l-a vândut pâritului prin act de vânzare autentificat, act pus în discuţiune de
pârît, această acţiune
inadmisibilă
din
cauza excepțiunii ridicată de pâriît, calea
la care ar fi putut recurge reclamantul
fiind numai acţiunea în anulare şi prin

consecința

anulării:-să-și realizeze

urmării.

dreptul

”

Este deosebire între ambele acţiuni şi
în ce priveşte caracierul lor, acţiunea în
anulare având caracter personal, iar acțiunea în revendicare caracter real. (Trib.
Botoşani, sent, No. 205 din 15 Mai 192%,
Jurispr. Gen. 1926, No. 1273).

9. A

se vedea:

art,

998, nota

1248, nota 3; art. 1252, nota 2.
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12;

art.

Art.

1256

DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Codul

civil

Art. 1256. — Dacă dota este în pericol de a se perde!), şi
desordinea daraverilor bărbatului este ajunsă la așa grad încât:
este îndoios că averea sa ar putea fi îndestulă pentru verice
acţiune ce femeia ar putea să aibă la timpul cuvenit, în contra
averii bărbatului, ea va putea urmări separarea patrimoniilor. (Civ.
914,
800;

1233, 1255,
1257 urm.; Pr.
Civ. Fr. 1443 $ 1, 1563).

civ.

628—637;

C.

com.

10, 21,

Text. fr. Art. 1443 $ 1. — La separation de biens ne peut âtre poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en pril, et lorsque le
desordre des affaires du mari donne lieu de craindre qu les biens de celui-ei
ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Tezi. fr. Art.

1563.

—

Si la dot est mise en ptril, la

suivre la s&paration de biens, ainsi qu'il est dii aux articles
INDEX
(a

ALFABETIC
doctrină)

Absenţă 45,
Abuz
24,
Administraţie 19, 21, 28, 31,

Interdicţiune legală 37, 38
Intrebuinţare 15
Inundaţie 26.
Ipotecă 29, 30,
Mandat 4,
Nebunie 43, 44,

Alienaţie 43, 44,
Apreciere
»

Avariţie

suverană 11, 12,
24.

Neglijenţă

Bunuri viitoare 8,
Cauţiune 23.
Cheltueli 25.
Comerţ

5.

Consiliu

judiciar

Comunitate

de

jugal 10,
Pericol 3, 6, 7,11—22,24—

42,

31, 34—40, 42—45,

Contract de căsătorie 2.

Plata

Contumacie 36,
Culpă 26, 27,
.
Curte de casaţie 11, 12.
Datorii 20,
Deconfitură 25,
Dezordine, a se vedea cuvântul: „Pericol“.
Dotă 1 urm,
Executare silită 15, 17.
Exploatare 21.
Faliment 26, 34,
Forţă majoră 26.
Garanţie 22, 23, 27—30, 45.
Greşală 26, 27,
Hotărire 3,
Incendiu 26.
Industrie 5.
Insolvabilitate 35,

datoriilor 20,

Prevenire 8, 14, 15.
Primirea dotei 6,
itecoltare 19,
Recurs 11, 12,
Reîntrebuinţare 18,

Risipă 25.

Separaţie

contractuală

1,

Separaţie
de patrimonii
î urm.
Separaţie judiciară 1, 2, 3.

Sgârcenie 24.
Succesiune 8,

”

Temere, a se vedea
vântul: „Pericol:,

cu-

| Urmărire silită 45, 17.

| Vânzare

Interdicţiune judiciară 39--

27.

Venituri 7,

Doctrină.

1. Separaţia de patrimonii sau de
bunuri este de două feluri: judiciară
sau
judecătorească şi contractuală. (Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 445)
2. Separaţia
de
patrimonii
judiciară
sau judecătorească este aceea pronunţată
de justiţie, iar separaţia de patrimonii

€ontractuală,

este aceea

adoptată

de soţi

în contractul lor de căsătorie, pe baza principiului libertăţii convențiunilor
matrimoniale.
(Alexandresco, VIII,
partea I,
p. 445),

3. Separaţia

xească

este

o

de

patrimonii

măsură

de

judecăto-

protecțiune

a-

et

peut pour-

suivants.

cordată femeii dotale, prin hotărire- judecătorească, pentru a-și salva interesele
“sale în cazul când daraverile bărbatului:
sunt în aşa stare de dezordine, încât dota
ei este în pericol, fiind îndoială ca averea
bărbatului să fie suficientă pentru restituirea dotei. (Alexandresco, VIII, partea
ÎI, p.

Părăsirea domiciliului
con-

bunuri 9.

.

25.

Păduri 21,
Parafernă 4.

femme

1443

446,

447,

449).

”

4. Femeia care nu are bunuri dotale, ci
numai bunuri parafernale, nu poate cere
separația de patrimonii, iar dacă femeia
a încredinţat bărbatului administraţia bunurilor sale parafernale şi acesta nu administrează bine poate să-i revoace mandatul. (Rodiere et Pont, Ill, No. 2092: Alexandresco, VIII, partea Î, p. 446, nota 2).
5. Femeia, poate cere separaţia de patrimonii chiar dacă a adus dotă numai
comerţul sau industria sa. (Alexandresco,
VIII, partea I, p. 446, nota 2).

6. Cererea de separație de bunuri este

admisibilă,

chiar dacă bărbatul nu a pri-

mit încă dota femeii, ea nefiind încă exigibilă,
deoarece
este deajuns
dacă
el
poaie s-o primească şi dacă este temere ca
ea să nu mai fie în siguranţă în mâinile
sale. (Laurent, XXII, No. 222; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
II, No. 909; Alexandresco, VIII, partea [,
p. 450, nota).
7, Separaţia
de
patrimonii
se poate
cere chiar dacă capitalul dotal nu este în:
pericol, însă veniturile dotei suni risipite
de bărbat care nu le întrebuințează pentru satisfacerea nevoilor familiei, deoarece dota se compune nu numai din capitalul adus de femeie, ci şi din veniturile produse de acest capital. (Roditre et
Ponţ, III. No. 2102; Troplong, Contrat de
mariage, II, No. 1515; Demanie et Colmet
de Santerre, VI, No. 91 bis; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 516, nota 10, p. 391; Dalloz,
Re€p., Contrat de mariage, No. 1650: Suppl.,
Contrat de mariage, No. 599; Laurent,
XXII.
No.
214;
Huc,
IX,
No.
263;
Baudry, Le Courtois et Survile, Contrat

1) A se vedea şi textul art, respective din Codul
Calimach
16, art. 37

Capitolul

Ş 1640

şi 1667

şi Codul
Sa,
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Caragea: Partea II]

“Codul
de

DESPRE

civil

mariage,

Li, No. 911;

Guiilouard,

Con-

trat de mariage, III, No. 1076; Planiol, III,
No.

1167,

1172;

1, p. 450, 455).

Alexandresco,

VIII, partea

A

privicivil
codului
8, Dispoziţiunile
toare la separație de pairimonii nu îre“buesc interpretate restrictiv, ci se vor aplica în toate cazurile când separaţia de
patrimonii este singurul mijloc de a conserva patrimoniul femeii şi copiilor. Astfel, femeia care nu are o dotă actuală, ci
speranțe de a dobândi o succesiune, deci
o dotă viitoare, poate cere separaţia de
(Marcad€, Art. 1445, No. 1;
patrimonii.
Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
Contrat de mariage, No.
Suppl..
1656;
01, 602; Guillouard, Contrat de mariage,
III, No. 1079; Planiol, III, No. 1172; Alexandresco, VIII, partea |, p. 449, nota !.
-Comp.: Rodire et Pont, III, No. 2101; Laurent, XXI, Ne. 216; Huc, IX, Na. 264%;
Baudry, Le Courtois et Survile, Contrat”
de mariage, II, No. 211; Comp., contra:
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8516, nota 9, p.
391).

9, Sub regimul dotal. separația de patrimonii poate fi pronunțată pentru aceleaşi cauze ca şi sub regimul comunității.
(Daloz, Râp., Suppl.. Contrat de mariage,
No. 1258).
cere -separaţia de
poate
10. Femeia
patrimonii chiar dacă a părăsit domiciliul conjugal fără autorizaţia bărbatului.
(Demolombe, IV, No. 103; Odier, [, No.
575; Troplong. Contrat de mariage, Il, No.
1355: Marcad, Art, 1445, No. 1; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 516, p. 393, 594: Rodiere
et Pont, III, No. 2111; Laurent, XXII, No.
237; Guilouard, Contrat de mariage, II,
VIII. partea ],
No. 1098; Alexandresco,
p. 450).
11. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, fără controlul Curţii de casaţie,
împrejurările din care poate. rezulia pu
merea în pericol a dotei şi dezordinea daPoni,
zaverilor bărbatului. (Boditre et
III, Ne. 2096; Aubry et Bau, ed. 4-a, V,
3 516, p. 592, 395; Dalloz, R&p., Contrat
de mariage, No. 1639, 1647; Suppl., Contrai
de mariage. No. 605; Huc, IX, No. 266;
Baudry, Le Courtois et Survilie, Contrat
de mariage, Il, No, 912: Guillouard, Contrat de mariage, [IL, No. 1086; Alexan„dresco, VIII, partea I, p. 451).
12. Tribunalele determină în mod suveran faptele pe care se bazează separa-ția de bunuri, însă Curtea de casaţie are
dreptul să califice aceste fapte atribuin.du-le
adevăratul lor caracter. (Alexandresco, VIII, partea ], p. 451, nota 1, 454).
vor trebui să deter13, Tribunalele
mine în fiecare caz faptele din care rezultă dezordinea daraverilor bărbatului,
comparând activul cu pasivul pentru a nu
se confunda o simplă stare de jenă cu un
(Roditre et
al doiei.
pericol
adevărat
Pont, Î[l, No. 2096; Aubry et Rau, ed. 4-a,

V,

4rat

$'546, p. 591

de mariage.

urm.;
No.

Dalloz, Rep.

1639:

Suppl.,

Con-

Contrai

Art. 1256

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL
de

No.

mariage,

14.

Conirat

Guillonard,

603;

Ă

de mariage, III, No. 1086).

sepa-

de

admiterea. cererii

Pentru

rație de patrimonii,

nu trebueşie ca pier-

nalul nu trebueşte

să constate insolvabi-

derea dotei să
această măsură

deoarece
şi tribu-

fie consumată,
este preventivă

a bărbatului.
evidentă
litatea actuală
(Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.
1640; Planiol, III, No. 1166; Alexandresco
VIIL partea [, p. 455),
15, Astfel, o urmărire imobiliară, un
vor

sechestru,

constitui:

putea

general

în

indicii că există o dezordine în daraverile bărbatului. (Dalloz, Râp.. Contrat de
mariage, No. 1642: Comp.: Alexandresco,
VIII, partea LI, p. 451).
16. Femeia nu poate cere separaţia de
patrimonii decât dacă dezordinea daraverilor bărbatului este posterioară căsățoriei. (Rodi&re et Pont, LII, No. 2098; Iroplong, Contrat de mariage, IL, No. 1329;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, nota 12,
p. 382; Dailoz, Râp., Suppl., Contrat de

mariage,

IX,

Huc,

Baudry,

No. 605; Laurent, XXII, No. 227;
No.

Le

266;

Planiol,

No.

III,

1166;

et Surville, Contrat

Courtois

de mariage, Il. No. 907; Guillouard, Conirat de mariage, ÎI, No. 1087; Alexandresco, VIII, partea I, p. 452),
17. Pentru admiterea cererii de separaţie

de

patrimonii,

nu

nevoie

este

ca

bărbatul să facă datorii noui, ci este deajuns dacă survin fapte noui posterioare
căsătoriei de natură a înrăutăţi situaţia
bărbatului, micşorându-i creditul şi care
pentru
sale
bunurilor
- aduce urmărirea
datorii vechi. (Huc, LX, No, 266).
18. Lipsa de întrebuințare sau reîntrebuințare nu constitue o cauză de separaţie de patrimonii, dacă bărbatul este
deajuns de solvabil pentru a garanta _restituirea banilor dotali. (Troplong, Contrat de mariage, LV, No. 5119; Baudrv,
Le Courtois et Surville, Contrai de mariage, III, No. 1862; Guillouard, Contrat
de mariage, ILl, No. 1083; Jouitou, Regime
dotal, No. 510; Alexandresco, VIII, partea
i, p. 458; 459; Contra: Toullier-Duvergier,
VII, partea I, No. 51; Roditre et Pont,
MII, No.

_

2099).

19, Poate constitui o cauză de separaţie de patrimonii, faptul bărbatului de

a

lăsa

neproductive

femeii.

bunurile

(Huc, IX, No. 265; Alexandresco, VIII, partea L, p, 455).
20. De asemenea faptul bărbatului de
a plăti datoriile sale sau ale femeii sale
cu averea dotală, când el nu are avere
restituirea capitalului
suficientă pentru
dotal. (Rodiere et Pont, UI, No. 2102; Huc,
IX, No. 263; Alexandresco, VIII, partea |,
”
p. 455, nota 2).
21. De asemenea, faptul bărbatului e
a abuza de dreptul de administraţie a a-

verii dotale, cum ar fi de exemplu,
ploatare

prea

întinsă

a pădurilor

o ex-

dotale.

(Alexandresco, VIII, partea |, p. 453),
22,.De asemenea, faptul bărbatului de

a nu da asigurările
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ce a promis

prin con-

Art, 1256
tractul

DESPRE

de

căsătorie

sau

CONTRACTUL

de a nu

înlocui

DE CĂSĂTORIE

A

Codul civil

VIII,

nurilor unei terțe persoane! (Dalloz,
Rep..
Suppl., Contrat de mariage, -No. 606).

pe
a Ta principiu, bărbatul nu poate să,
se opue la cererea femeii de separație
de bunuri oferind
garaniarea
restituirii
dotei prin darea unei cauţiuni, (Troplong,

aprecia în fapt şi vor respinge cerere
a
de separație de patrimonii dacă vor
găsi
că garanţia este suficientă şi dota nu
în pericol şi vor admite, din contra este.
, ce

" asigurările
et Pont,

rtea

Contrat

Î,

care

II, No.

p. 453).

de

nu

mai

2099;

mariage,

există.

(Rodi&re

Alexandresco,

-

IL

No.

1398;

ea nu

pune în pericol dota.

(A-

lexandresco, Vile partea I, p, 458).
, Femeia poate cere separaţia de patrimonii, chiar dacă dezordinea daraverilor. bărbatului ar rezulta din cheltuelile
risipitoare făcute de femeie, deoarece
eexistă negligenţă din partea bărbatului.
(Rodiăre et Pont, III, No. 2094; Odier,
I,
No.

373; Marcad6, Art.

1445, No. 1; Aubry

ei Rau. ed. 4-a, V, $ 516, nota 20,
p. 394;
Dalloz, R&p., Conirai
de mariage, No.
1655: Suppl., Conirat de
mariage,
No.
608; Laurent, XXII, No. 235 urm,;
Huc,
IX, No. 26; Baudry, Le Courtois
et Sur.
ville, Contrat de mariaze,
[ÎI], No. 919;
Guillouard, Contrat de _mariage,
II], No.
1096; Alexandresco, VIĂI, partea
Comp. contra: Troplong, Contrat Î, p. 452;
de mariage, IL. No. 1334),
26. Femeia
poate
cere
separaţia
de
patrimonii chiar dacă dezordin
ea în daraverile bărbatului nu provin
din culpa sa,
ci din o cauză străină, cum
ar
plu, falimentul unui debitor fi de exemal său, paguba cauzată prin inundație,
incendiu.
(Pothier, Traite de la communau
t6, VII,
No. 510; Roditre. et Pont, Il,
No.
Odier, ÎI, No. 573; Troplong, Cont 210;
rat de
mariage, II, No. 1533; Marcad,
Art. 1443,
No. 1; Demante et Colmei de
VI, No. 91 bis, VIII, LX; Laure Santerre,
nt, XXII,
No.

220;

Huc,

IX,

No.

263;

Baud

Courtois et Surville. Contraţ de ry, Le
mariage,
II, No. 912; Guillouard, Cont
rat de mariage, III, No. 1080, 1089; Plani
ol, III, No.
1166; Alexandresco, VIII, parte
a |, p. 452),
+ Femeia poate cere separ
irimonii când a perduţ garan aţia de pagreşeala şi prin consimţimântţiile sale din
ul său, cum
ar fi în cazul când ea a consi
mţit în mod
imprudent la vânzarea
imobilului bărbatului. (Dalloz, R&p.. Cont
rat de mariage,
No. 1656).

28. Femeia

nu poate cere, în principiu,

separaţia de patrimonii,
chiar dacă bărbatul face o proastă admi
nistraţie, dacă
el oferă garanţii mai mult
decât îndestulătoare pentru restituirea
toate trebuinţele familiei. dotei şi satisface
(Dalloz, R&p,,
Contrat de mariage, No.
1657; Alexandresco, VIII, partea IL,
p. 452, nota 1).
29. Bărbatul

ale cărui

tei este garantată
entă asupra bunuri prin o
lor sale

afaceri

sunt

în

ipoiecă suficisau asupra bu-

altă

părere,

tribunalele

vor

rerea de separație de patrimonii dacă vor
găsi că garanţiile oferite nu
suficiente. (Guillouard, Contrat de sunt
mariage,

Ale

xandresco, VIII, partea I, p., 454).
„ Sgârcenia sau avariția
nu
poate
constitui o cauză de separație de bunuri,

deoarece

, După

II, No. 1080; Comp.: Alexandres
co, VIII.
partea Î, p. 450, 454).
31. Pericolul dotei constitue
o cauză.
de separație de patrimonii
în toate cazurile când prin contractul
de căsătorie
sa încredinţat bărbatului
administraţia:
dotei. (Dalloz, Rep., Contrat
No. 1627; Baudry, Le Courtois de mariage,
et Surville,
Conirat de mariage, II, No.
892),
32. Când soţii sunt separați
de bunuri
prin contractul lor de căsăto
rie, nu este:
locul la separație de patrim
onii, (Dalloz,
R€p., Contrat de mariage,
No. 1628)

33. Cu

toate

acestea,

sub

regimul de
separație
de
bunuri
convenţional, care
mărgineşie drepturile de admini
straţie şi
de folosință ale temeii numai
la o parte.
din bunurile sale, ea poate
cere ca justiţia să pronunţe separaţia
de patrimonii
care va înlocui regimul ce-l
adoptase prin
contractul de căsătorie. (EHuc, IX,
No. 261;
Baudry, Le Courtois et Surville.
Contrat
e
mariage,

III,

No.

1556;

Jouitou,

R&
gime dotal, No. 651; Guillouard
, Contrat
de mariage, III, No. 1675;
Alexandresco,
VIII, partea I, p. 446, nota
2).
34. Falimentul
bărbatului,
aduce
de
drepti separaţia de patrimon
ii. (Rodiăre et
Pont, III, No. 2106; Troplong
, Contrat de
mariage, II, No, 1395; Dallo
z, Râp., Con.
irat de mariage, No, 1667; Alex
andr
VIII, partea [, p. 455; Nacu, III, esco,.
p. 140;

Contra:

Dalloz, Râp., Suppl..

Coni

rat de
mariage, No. 615; Laurent,
XX, No. 230;
Baudry, Le Courtois et Survi
lle, Contrat
de mariage, IL, No. 913; Guil
louard, Contrat de mariașe, ITI, No. 1090)
.
35. Deconfitura
(insolvabilitatea) bărbatului, constitue o cauză
de admisibilitate a cererii de separație
de patrimonii,.
(Dalloz, R&p., Contrat de
mariage, No.
1667; Comp.: Alexandresco
, VIII, partea

ÎL p. 455),

36. Starea de contumacie

constitue,

paraţie
HI,

No.

prin

de

ea

patrimonii.

2104;

$ 516, nota

Aubry

No.

mariage,
1168;

et

o

III,

Contra:

a bărbatului

cauză

(Rodiăre
Rau,

17, p. 595; Dalloz,

tzat de mariage,
de mariage, No.

e

însăşi,

ed.

de

se-

4-a,

Y,

et Pont,

Rep., Con-.

No. 1664: Suppl., Contrat
614; Guillouard, Contrat

No.

1168;

Laurent,

Planiol,

III,

XXII, No. 233;
Baudry, Le

Courtois et Surville, Contrat
de mariage,
IL, No. 917; Alexandresco,
VIII, partea I,
D. 457, 458).
37. Interdicţiunea legală, după
părerea
dominantă. nu
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constitue

prin

ea

însăşi

o.

DESPRE

civil

CONTRACTUL

cauză de separație de patrimonii. (Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, nota 17, p. 39;
- “Dalloz, R€p., Suppl., Contrat de mariage,
No. 615; Laurent, XXII, No. 232; Huc, LX,
No. 265; Baudry, Le Courtois et Surville,

de

Contrat

916;

No.

II,

mariage,

Gui-

dlouard, Contrat de mariage, III, No. 14094,
1095; Planiol, HI. No. 1168; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 457, 458).

38. După altă părere, interdicţia legală

constitue o cauză de separație de patrimonii.
(Rodiere et Pont, III, No. 21%;
Dalloz,
Rep., Contrat de mariage,
No.
1665).
i
39. Interdicţiunea judiciară, după o părere, constitue o cauză de separație de
patrimonii pentru femeie, dacă nu a îost
numită ca tutrice a bărbatului interzis.
(Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
1666).
40. După
altă părere dominantă, in-

terdicțiunea

judiciară

nu

constitue

prin

ea însăşi, dacă dota nu este în pericol,
o cauză de separație de patrimonii. (Desmolombe, VIII, No. 6i1:; Rodiăre et Pont,
MI, No. 2105; Aubry et Bau, ed. 4-a, V,
$ 516, noia 16, p. 395; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 1666; Suppl., Contrat de mariage, No. 611; Laurent, XXII,
No. 23%; Huc, IX, No. 265; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
II, No. 914; Guillouard. Contrat de maviage, Il, No. 10% urm.; Planiol, III, No.
1169; Alexandresco, VIII, partea I, p. 457).
41. Interdicțiunea bărbatului nu con-

Art.

DE CĂSĂTORIE

125%

stitue o piedecă legală la admiterea cererii de separație de patrimonii. (Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, Il. No. 914). .
42, Numirea unui consiliu judiciar bărbatului pentru risipă, constitue o cauză
de separație de patrimonii, deoarece prin
această numire se constată o dezordine
în daraverile bărbatului din cauza risipei,
(Dalloz, R&p., Suppl., Conirat de mariage,
No. 612; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, II, No. 915; Alexandresco, VIII, partea I, p. 458).
a bărbatului,
de nebunie
43, Starea
după o părere, constitue o cauză de separaţie de patrimonii, deoarece dota este în
pericol a se pierde, (Rodiăre et Pont, III,
No. 2105: Dalloz, R&p., Suppl., Contrat de
mariage, No. 610; Huc, IX. No. 265; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 1091).

44. După

altă părere,

starea de nebu-

nie a bărbatului nu constitue prin ea însăşi, o cauză de separație de patrimonii,
dacă nu se constată o dezordine în daraverile bărbatului, nici o risipă a averii
dotale. (Laurent, XXII, No. 231; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, II, No. 914: Planiol, III, No. 1170;
Alexandresco, VILI, partea 1, p. 459).
fapdatorită
bărbatului
45, Absența
tului său, constitue o cauză de separație
de bunuri, chiar dacă ar fi lăsat bunuri
restituirii
garantarea
pentru
suficiente
dotei. (Rodi&re et Pont, Ill, No. 2103; Alexandresco, VIII, partea L. p. 458).

7

“Codul

„Art, 1257,— Numai femeia poate să ceară separaţiunea patrimoniilor 1). Creditorii personali ai femeii nuo pot cere decât cu
consimțimântul său.
nesolvabilitate

de

sau

de faliment

în caz

acestea,

toate

Cu

a bărbatului, creditorii femeii pot exercita drepturile acesteia
până la suma la care se ridică creanţele lor. (Civ. 974, 1256,
1258,

633;

1264;

1261,

L. Timbr.

10,

com.

C.

civ.

Pr.

800;

793,

21,

628

urm,,

21 $ 1; Civ. Fr. 1446).

Text. fr. Art. 1446. — Les eranciers personnels de la femme ne peuvent, '
'sans-son- consentement, demander la sâparation de biens,

Nâanmoins, en cas de faillite ou de dâconfituredu mari, ils peuvent exercer
INDEX

ALFABETIC

Dovadă 10, 26.
Drept internaţional

(a ductrină)
Act

autentic

Act scris 10,

18.

Da
pri:

Act sub semnătură
vată 18,

3,

Apreciere suverană

Autoritate de
cat 7, 8.

lucru

Autorizaţie 2, 3.

xextul

13, 14, 15.

1,

23—26,

Cheltueli 5, 21,

33—40.

| Consiliu judiciar 3%,
17—24,
| Consimţimânt

25.

jude-

30,

Cuipă 21,
Deces 4, 5, 6, 37.
Deconfitură 23, 25—28,
Dezistare 12,

„numai

femeia

Executare silită 26.
Faliment
23, 24, 27,

Femeie

1—9,

Greşală

21.

32,

Incetare din

11—24,

28

27—

viaţă 4, 5, 6,

37,
insolvabilitate 23, 25—28,
Interdicţie 9, 34, 35.

Divorţ 16.

1) Prima frază a art, 1257:
art. francez corespunzător.

privât

30—82, 85, 38—40,

1 Creditori 17—24, 27— 32,

" Anulare 8..
Apel

Bărbat

montant

concurrence du

les droits de leur d&bitrice jusqwă

poate

să

ceară
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separațiunea

de

leurs

cer€ances.

| Interes pecuniar 3,
Intervenţie 38.
Marturi
10.
Moarte 4, 5, 6, 37.
Moştenitori 5, 37.
Nulitate 8,
Ordine publică 15.

Prejudiciu 20.

Probă 10, 26,
Recurs 3,
Renunţare 11,
Restituire 28,
Retractare 19, 20, 24,
patrimoniilor*,

lipseşte

în

Art.

1257

DESPRE

Retroactivitate 5,
Separaţie

de patrimonii

1

urm,

Străini 13, 14, 15,

CONTRACTUL

Tutor 9, 34, 35.
“Tutor ad-hoc 35,
Urmărire. silită 26.

femeia,

are dreptul să
monii, (Rodiere

de mariage,

şi

bărbatul,

ceară separaţia de patriet Pont, III, No. 2109; O-

Râp., Contrat

de

mariage, No.
1668; Suppl., Contrat
de
mariage, No. 616; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, ÎI, No. 89;
Planiol, III, No. (16; Alexandresco, VIII,
partea Î, p. 459).
“
2.

Pentru

ca

femeia

să

poată

cere

se

paraţia de patrimonii, nu are nevoie de
autorizaţia bărbatului său, ci numai
de
autorizația preşedintelui tribunaluli,potrivit dispozițiunilor art. 865 e. pr.
civ. fr.
(1259 e, civ. rom. şi 628 c. pr. civ,
rom.).
(Dalloz, Rep. Contrat de
mariage,
1718, 1748; Suppl., Contrat de mariage, No.
No.
626, 652;
Laurent, XXII, No. 240; Guillouazd,
Contrat
de mariage,
II], No.
1145),

“

3. Autorizaţia dată de preşedintele
tri.
bunalului pentru a face cererea
de separație de patrimonii, îi permite
femeii să
urmărească cererea sa
înaintea tuturor

gradelor

de

jurisdicție.

text

8. De

nu

Codul

No.

Dalloz,

1673;

Guillouard, Contrat de
1098 bis: Alexandresco,
459,

iar

dier, ÎI, No. 574; Dalloz,

CĂSĂTORIE

Pont, III, No. 2118;

Doctrină,

1. Numai

DE

(Dalloz,

şi nota

câte

4).

Huc,

Rep..
VIII,

civil

Contraţ
No. 333;

mariage. III, No.
VIII, partea [, p.

ori a intervenit

o hotărire

care a anulat separaţia de patrimonii. femeia va putea face o nouă cerere.
(Alexandresco, VIII, partea |I, p. 460, nota).
9. În cazul când femeia este interzisă

şi bărbatul care este tutorul ei risipește:
dota, consiliul de familie va destitui pe
bărbat din tutelă şi va numi un alt tutor-

care va cere contra bărbatului separajia.
de patrimonii.
(Dalloz, Rep.. Conirat de

mariage, No. 1670; Comp.: Rodiăre et Pont
HI, No. 2119; Alexandresco, VIII, partea:
I, p. 460).
10. Dovada -xererii de separație se va
putea face prin înscrisuri sau prin -mar-

tori. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
No. 1745; Suppl., Contrat de mariage, No.
631).
11.

Femeia

nu

poate

renunţa

la drepiul

e a cere separaţia de patrimonii, deoarece
ea nu poate înstrăina, în mod indirect, dota

sa.

(Alexandresco, VIII, partea I, p. 460).
12. Femeia se poate dezista dela cererea
sa de separație de patrimonii.
(Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 460, nota 1).
13. Femeia străină poate cere separaţia

Rep.
Suppl.. Contrat de mariage,
de patrimonii înaintea tribunalului
No.
român,
4, Dreptul de a cere separaţi626).
a de pa- - dacă legea soţilor admite luarea unei asemonii se stinge la încetarea
menea
măsuri
.
(Rodit
re et Pont, III. No.
din vieaţă
a femeii. (Dalloz, Rep.
2110; Huc, IX, No. 4%: Despagnet, Pr&cis
Contrat de mariage, No. 1669),
de droit international priv, No. 354
p.
5. Dacă însă cererea făcută
2
962; Alexaridresco, VIII. partea
de femeie
I,
p.
pentru separaţia de patrimonii
160).
este bazată pe un interes pecuniar,
14. În acest caz, se vor aplica regulele
moştenitorii femeii vor putea continua
de procedură şi publicitate român
instanţa
e.
pentru ca cheltuelile procesul
dry, Le Courtois et Surville, Contra (Bauui să fie
de
puse în sarcina bărbatului
mariage, II, No. 995; Alexandresco, i VIII.
şi pentru ca efectele separaţiei de patrimonii
partea ÎI, p. 460).
să
aibă
loc dela data cererii introdus
ă de femeie,
15. Dispoziţiunile legilor străine nu se:
(Rodiăre et Pont, INI, No.
pot aplica în România dacă sunt
2417; Troplong.
contrare:
Contrat de mariage, II,
ordinei publice, cum ar fi de: exemplu,
No. 1594; Masss
et Verg€ sur Zachariae,
dacă legea străină ar permite separaţia
IV, $ 649, nota 4,
de
p. 139: Marcadă, Art, 1446,
patrimonii voluntară. (Despagnet,
No. 2; Demante
p. 962:
et Colmet de Santerre,
VI, No. 93 bis, |; . Baudry, Le Courtois et Surville, Contra
Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
de mariage, II, No. 921; Alexandresco. VIII.t
$
p. 588; Dalloz, R&p., Contrat 516. nota 2,
partea I, p. 461).
de
mari
age,
No. 1669; Suppl.. Contrat
de mariage, No.
16. Femeia, poate continua judecarea:
616; Laurent, XXII, No. 200;
Baudry, Le
cererii de separație de patrimonii,
ourtois et Surville, Contrat de
chiarmariage,
şi după pronunţarea divorţului.
IL, No. 902; Guillouard, Cont
(Alexanrat
de
dresco,
maVIII,
partea
1, p. 461).
riage, III, No. 1100; Planiol,
III, No. 1163:
„17, Potrivii dispeziţiunilor art. 1446
Alexandresco, VIII, partea I,
ce.
p. 462).
civ. Îr. (1257 ce, ca. rom.),
6. În general dacă în timpul inst
ii per-.
sonali ai femeii nu pot cere creditor
anţei
de separație de patrimonii, înce
separaţ
ia
de.
tează din
patrimonii decât cu consimţimânt
vieață unul dintre soți,. acți
ul său.
unea rămânc
(Dalloz, Rp. Suppl., Conirat
fără obiect, (Dalloz. Rep., Suppl
mâăriage,
., Contraţ
No. 619; Huc, VII, 'No. 251; de
e_mariage, No. 656),
Baudry, Le
Courtoi
s
et
Surville
,
Contrat de mariage,
7. După respingerea cererei de
sepaII, No. 8%; Guillouard, Contrat
rație de patrimonii, femeia poai
de ma.
e
face
age,
o
III,
No. 1101; Alexandresco, VIII,
nouă cerere dacă se întemeia
ză
pe
fapte
partea
|, p. 461, 46%).
posterioare primei cereri. Dacă
însă ce18. Consimţimântul
rerea nouă se bazează pe
femeii
se va
da
aceleaşi fapte,
prin act autentic sau prin act
ea va fi respinsă din ofici
sub
semnă-.
u. (Rodicre et
tură privată, însă nu verbal.
(Rodiere et
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Codul

27, lu ceea ce priveşte drepturile pe
care creditorii personali ai femeii pot să
le exercite în caz de faliment sau de nesolvabilitate a bărbatului după o părere,
creditorii în aceaste cazuri vor fi investiţi
cu toate drepturile pe care le-ar „avea fe-.

Pont, Il[, No. 2116; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 462. nota 3).
19. După ce femeia a autorizat pe creditorii săi să ceară separaţia de patrimonii,
ea poate să retracteze autorizaţia şi să

pe creditori ca să continue
oprească
Con(Iroplong,
începută.
imstanța
trat de mariage, 1, No. 159; Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No. 1685; Comp.

meia însăşi, dacă ar fi cerut şi obţinut
(Dalloz, R€p..
patrimonii.
separația de

Alexandresco, VIII, partea [, p. 462, nota 5).

20. In acest caz, tribunalul va aprecia
dacă nu cumva din cauza consimţimântului
dat de femeie pentru

paraţie de patrimonii,
la

nunțat

alte

facerea cererii de se-

creditorii nu au re-

urmăriri,

pe

care

nu

ar

avantajos. (Rodiăre et Pont, III. No. 2116;
Dalloz, Rep., Contrat de mariage. No. 1685;

Alexandresco,

VIII, partea

|

p.

462, nota 5).
2]. In caz de retragerea consimțimântului, cheltuelile făcute de creditori cu

cererea de separație de patrimonii, nu vor

fi suportate de feineie dacă ea a avut motive serioase de retragere, ea neputând fi

obligată să plătească decât pagubele _făcute prin greşeala sa. (Dalloz, Rep, Con-

No. 1684).
trat de mariage,
„99, Creditorii femeii vor putea continua

instanța începută de femeie în cazul când

ar fi murit în cursul instanței. (Baudry,
_maLe Courtois et Surville, Contrat de
VIII,
riage, II, No. 903; “Alexandresco,
partea ÎI, p. 462).
23, Potrivit dispoziţiunilor art. 1446 c.
civ. fr. (1257 c. civ. rom.), în caz de faliment sau de nesolvabilitate a bărbatului,

creditorii femeii pot exercita -drepturile
acesteia, fără consimţimântul său, până la

concurența

sumei

la care

se ridică

Suppl.. Contrat de mariage,
rent, XXII, No. 205).

crean-

tele lor. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
NO.
No. 1655; Suppl., Contrat de mariage,
619; Alexandresco, VIII, partea LI. p. 463).
24. Starea de încetare de plăţi a bărbatului comerciant nu e suficientă pentru

ca creditorii femeii să poată exercita dreptarile acesteia, ci trebueşte o declarare în
faliment făcută de tribunal. (Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

Ti. No. 897; Alexandresco, VIII, partea I.
p. 465).
25. Tribunalele vor constata în mod suveran starea de ruină sau de nesolvabilideconfitura
deoarece
tate a bărbatului,

No. 619; Lau|

28. După altă părere dominantă, drepcrediexercita
le pot
care
pe
iurile
de
caz
în
femeii,
ai
torii personali
faliment sau nesolvabilitate a bărbatului,
sunt restituirile pe care bărbatul trebueşie

să le facă

putea 'să le mai facă acum în acelaşi mod
Comp.:

Art, 1257

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL

DESPRE

civil

femeii

şi care pot îi lichidate

sumei
la concurenţa
de creditori până
creanţelor lor. (Demante et Colmet de Santerme, VI, No. 95 bis, IV; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, 8 516, p. 589; Dalloz, Râp.,

de mariage, No. 619; Huc,

SuppL., Contrat

IX, No. 174; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, Il, No. 898; Guiltouard, Contrat de mariage, III. No. 1103;
Planiol. III, No. 4192).

29. În principiu, creditorii când exercită
drepiurile femeii, nu trebuesc să cheme
femeie

pe

Guillouard,

în

cauză.

Contrat

1104; Alexandresco,

de

(FHuc,

IX,

mariage,

No.

III,

274;

No.

VIII, pariea Î, p. 465).

30, In cazul când femeia comerciantă a

fost declarată în stare de faliment, creditorii nu vor putea cere separaţia de patrimonii în numele său, fără consimţimântul
ei; ei nu pot cere separaţia de patrimonii
prin judecătorul sindic, care nu poate exerprivesc drepturile excita acţiunile care
falitului. (Alexanale
personale
clusiv
VIII, pariea ÎI, p. 465).
dresco,
3]. De asemenea, pentru aceleași moiive, judecătorul sindie nu va putea cere
separație de patrimonii în numele femeii
falite, deoarece acest drept îi aparţine numai ei. (Aiexandresco, VIII, partea I, p.
404).

32, Dacă însă femeia îalită cere separaţia de patrimonii, judecătorul sindic va
putea interveni şi va trebui chiar chemat |

pentru ca hotărîrea
în cauză
îie opozabilă masei credale.
et Renault,

obţinută să
(Lyon-Caen

VII, No. 230 bis; Alexandresco,

VIII, partea I, p. 404).

(nesolvabilitatea) nu rezultă din niciun fapt
prevăzut de lege. (Dalloz. Rep., Contrat de
mariage, No. 1687; Baudry, Le Courtois,
et Surville; Contrat de mariage, II, No. .

33, Acţiunea în separajie de patrimonii
va fi introdusă contra bărbatului, (Alexandresco, VIII, partea |, p. 464).
34. În cazul când bărbatul este interzis,
acţiunea de separație de pairimonii se va
introduce contra tutorului bărbatului interzis. (Baudry, Le Courtois et Surville, Con-

36, Insolvabilitatea bărbatului. va fi
vedită prin urmărirea bunurilor sale
prin discutarea tuturor bunurilor sale
bile sau imobile. (Rodiăre et Poni, III,

dosau
moNo.

VII, pariea |, p. 404).
35. Dacă femeia însăşi este tutoarea bărbatului său interzis, acţiunea de separație

No. 202; Huc,

IX,

897).

2115;

No.

Troplong,

139:

Laurent,

Contrai
XXII,

de

No. 274; Baudry, Le Courtois
Contrat de mariage, II, No.

mariage,

II.

et Surville,
897; Guil-

louard, Contrat de mariage, III, No. 1102:
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 463).

trat de mariage,

IL, No. 9094; Alexandresco,

de patrimonii se va introduce contra unui
tutor

ad-hoc

(Baudry,

Le

de mariage.
VIII, partea

numit

Courtois
II. No.
1, p. 404,

bărbatului

interzis.

et Surville, Contrat

Alexandresco,
904
nota 3).

36. In cazul când bărbatul este pus sub
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Codul civil

DESPRE

CONTRACTUL

consiliu judiciar, acţiunea de separație de
patrimonii se va introduce contra bărbatului asistat de consiliul său judiciar. (Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de

mariage,
ariea

II, No.

I,

904;

Alexandresco,

p. 464).

nitorilor

săi.

(Roditre

2117; Baudry,

Porit, III,

Le Courtois et Surville,

trat de mariage,

VIII, partea

et

Con-

II, No. 904; Alexandresco,

1, p. 464).

38. Când bărbatul este declarat în stare
de faliment, după o părere, acţiunea
de

separație de patrimonii
numai conira sindicului,

drept

de

intervenţie.

se va introduce
bărbatul
având

(Boistel,

Prâcis

de

Bravard et
commercial,

părere, acţiunea se va
?
introduce numai contra bărbatului.
(Masse,
voit commercial

în

No.

915;
droit

V, p. 124 urm.).
39, După
altă

_

moare

bărbatul

când

> 37. In Ep

Art.. 1258

droit commercial, No.
Demangeat, Trait de

VIII,

cursul înstanței, acţiunea de separație de
Patrimonii va fi continuată contra moşte»-

DE CĂSĂTORIE

le droit

des

1199).

40. După

acest

caz,

se

dans ses rapports avec
et le droit civil, II, No.

gens

a treia
va

părere

dominanită, în

introduce

acţiune contra
sindicului,
punându-se în cauză şi pe
bărbat. (Thaller, Traite €lementaire
de droir
commercial No..1788; Lyon-Caen
et Renauit,
Trait6 de droit commercial,
VII, No, 234;
Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat
„de mariage, II, No. 904; Alex
andresco, VIII,
partea I, p.
456,

text

şi nota

2, 464).

Art. 1258. — Separaţiunea patrimoniilo
r nu se poate face decât
prin judecată; verice separaţiune de
patrimonii între bărbat şi
femee, făcută de bună voe în timpul
căsătoriei, este nulă. (Civ.
1228,
1233,
1256,
1257

628

urm.;

Tezi. fr.

com.

21;

Civ.

Fr.

Art. 1443 Ş 2, —

INDEX
(a

Ordine publică 7, 10.
Profit 9,
Renunțatre 8,
Restituirea dotei 9,
Separaţie de patrimonii
urm.

Hotărire 4, 8.
Interes 7,
Intervenţie 1.

Separaţie voluntară
3, 7, 9, 10,
Străinătate 10,

Justiţie 1.

Terţi

1, 2, 7,9.

1

1, 2,

1,7.

Doctrină,
L Separaţia de patrimonii
trebueşte făcută prin justiţie şi nu
valabilă dacă
este făcută în mod voluntareste
, deoarece legea
lor. (Dalloz, R&p., Contrat
de mariage,
-1689; Laur

No.
ent, XXII, No. 198;
Huc, IX,
Alexandresco, VIII, part
ea I, p.
459, 470).
2, Orice convenţiune înch
eiată între soţi
261;

care ar ascunde o separajie
de patrimonii,
este nulă. (Aubry et Rau,
ed.
text şi nota 18, p. 586, 587; 4-a, V, $ 515,
Dalloz, R&p.,
Contrat de mariage, No.
Huc, IX, No.
262; Guillouard, Contrat 1698;
de mariage, III,
No. 1111; Baudry, Le Cour
tois
II, No 920; Alexandresco, VIII,et Surville,
partea |,
p.

1264;

Pr.

Civ. 340,

Suppl., Contrat de mariage,
622; Guillouard, Contrat de mariage, No.
III, No. 1112),
4. Bărbatul nu poate achiesa
la admiterea separaţiei de bunuri,
înainte de Dronunţarea hotăririi. (Baudry, Le
Courtois
et Surville, Contrat de mari
age, II, No.
925; Alexandresco, VIII, partea
|, p. 479).
+ Cu -toate că bărbatul a achi
esat la
hotărîrea de separație de patr
nunțată contra sa, el poate faceimonii proapel, dacă
este

.

No.

1261,

$ 2).

Tonte s&paration volontaire est
nulle.

ALFABETIC

'Condiţiune 6.
Convenţiune 2.
Dezistare 8.

urm.,

1443

doctrină)

Achiesare 3, 4, 5.
Anulare 1, 2, 7, 9.
Apel 5, 8,

Nulitate

1259

,

C.

470).

3. Nu poate fi considerată ca o separ
ație
de patrimonii
convenţională,

achiesarea
pe care ar da-o bărbatul
la o hotărîre de
separație pronunţată cont
ra lui, (Aubry et
au, ed, 4-a, V, $ 515,
nota 19, p. 587;Dalloz. Rep.,

Contrat de mariage, No. 1699;

încă

în termen,

(Dalloz,

Rep., Contrat
de mariage, No. 1699).
6. Îribunalul nu poate supune unei
con-

dițiuni

(Dalloz,

admiterea

Râp.,

separaţiei

Contrat

1705; Alexandresco,
- nota 1).

de

VIII,

de patrimonii.

mariage,

partea

No,

I, p. 469,

7. Separaţia de patrimonii convenţi
onală
este atinsă de o nulitate de ordin
care poate fi invocată de orice e publică
persoană
interesată

, terţi şi chiar de soţi. (Aub
ry et
au, ed. 4-a, V, $ 515, p. 386;
Dalloz, Rep.,

Contrat de mariage, No.

1707 urm.;

Suppl.,
Contrat de mariage, No. 625;
Guillouard,
Contrai de mariage, III, No.
1140; Alexandresco, VIII, partea Î, p.
470).

8. Bărbatul poate tenunja la
sau să se deziste dela un apel apelul său
făcut contra hotăririi
de
admitere
separație de patrimonii, (Aubrya etcererii de
Rau, ed.
4-a, V, $ 515, p. 587; Huc, TĂ, No. 267;
Baudry, Le
riage,

Courtois et Surville, Contrat de
maIl, No. 995; Guillouard, Conirat
de

mariage, III, No. 1112; Alexandr
, VIII,
partea ], p. 472; Contra: Carreesco
et Chauveau, Lois

question

9. Dacă
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de la procâdure, VI,
2932 quater).
|

în urma

unei

partea

separaţii

Îl,

de bu-

.

-

Codul
nuri

DESPRE

civil
voluniară,

bărbatul

CONTRACIUL

a restituit

dota

femeii, această restituire nu-l liberează,
deoarece separaţia este nulă şi femeia va
pulea cere din nou plata, ţinându-se seamă
bărbatului numai de sumele ce ar fi folosit

femeii.

(Aubry

et Rau.

ed. 4a,

V,

Art, 1259

DE CĂSĂTORIE

dresco, VIII,

partea I, p. 472; Contra: Lau-

rent, XXII,

No. 198).

10. Românii

nu ar putea consimţi o se-

paraţie de patrimonii voluntară în străinătate, deoarece această dispoziţie a legii
consitue o regulă de protecţiune privitoare
la capacitatea persoanelor care urmăresc
pe români în
străinătate.
(Baudry,
Le

$ 545,

text şi nota 18, p. 586; Huc, IX, No. 262;
Baury, Le Courtois ei Surville, Contrai
de mariage, II, No. 922; Guillouard, Con:
trat de mariage, III, No. 1111; Alexan-

Courtois et Surville, Contrat de -mariage,
II, No. 921; Alexandresco, VIII, partea |,

p. 475).

Art. 1259. — Cererea pentru separaţiunea patrimoniilor nu
se va socoti formată decât după ce o va îi autorizat preşedintele
tribunalului !).
Atât acea

ar interveni,

îi

care va putea
bărbatul.

însuși

și la epocile

vor trebui săîie publicate, după formele
(Civ.

sub

procedură,

de

de

atât

opusă
207,

1228,

pedeapsă

de

1264;

Pr.

nulitate,

bărbatului, cât şi de

creditorii
1261,

1258,

ce

hotărîrea

cât şi

ar îi, autorizată,

când

codicele

în

prescrise

.
cerere,

628

Civ.

urm., 632; C. com. 10, 21; L. asupra înscrierei firmelor, Art. 7;
Civ. Fr. 865; C. Civ. Fr. 1445, $1).

Pr.

Test. fr. Art. 1445 Ş 1. — 'Toute separation de biens doit, avant son extcution, &tre rendue publique par Laffiche sur un tableau ă ce destin€, dans la principale salle du tribunal de premiăre instance, et de plus, si le mari est marchand,
domicile;

de L'x€cution.

et ce, ă peine de nullit€

du

ecommerce

banquier ou commerțant, dans celle du tribunal de

son

de biens

en s&paration

Tei. fn. Art. 865 Pr. civ. — Aucune demande

de

lieu

ne

pourra tre formâe sans une autorisation prâalable, que le president du tribunal

devra donner sur la requâte qui lui sera presentâeă, cet -effet. Pourra rianmoins
le prâsident, avant de donner autorisation, faire les observations qui lui parafîtront
-.
convenables.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Afişare 12, 15.
Anulare 1, 5, 9, 10, 11, 15,
16.6,
Apel 3, 17, 18,
Autorizaţie 2—8.

Biri ă se 4,12.

Minor 6.
Nulitate 1, 5, 9; 10, 11, 15,
1 6,

Preşedintele trib. 2—8,
Publicare

secane

2, Pentru ca femeia
parajia de patrimonii,
autorizaţia bărbatului
autorizaţia preşedintelui
potrivii dispoziţiunilor

să poată cere senu are nevoie de
său, ci numai de
tribunalului civil,
art. 865 c. pr. civ.

fr. (1259 e. civ. rom. şi 628 c. pr. civ. rom.).

9—18,

N. No. 1718, ,
dede mariage,
Hep., Contrai
(Ballo,
mariage,
Contrat
; Suppl.,

Competență &i

atrimonii 1
| Separaţie
i Sepaație de pairime

639;

Hotărire 12-16, 18.

| Ziare 14.

dresco, VIII, partea [, p. 475).

| Sfaturi&

Curator6 e „5.16

bunalului

1. Nulitaiea unei hotăriri de separațiune
de bunuri pentru motivul că formalitatea
de art. 1445 c. civ. În. (1259
nu
nu a fost îndeplinită,

c. civ.
poate

No.

XXIL,

3. Autorizaţia

Doctrină.

cerută
rom.),

Lauri,

240;

Guillouard,

Contrat de mariage, III, No. 1143; Alexanpentru

dată

de

,

preşedintele

a face cererea

tri-

de sepa-

raţie de patrimonii, îi permite femeii să
tuiuror
înaintea
sa
urmărească cererea
gradelor de jurisdicție. (Rodire ei Pont,
IL No. 2144; Carr€ et Chauveau, Lois

de la procâdure, VI, partea II, question
de
2954; Dalloz, Râp., Sappl., Contrat

fi invocată de creditorii bărbatului ale
căror titluri au dobândit dată certă poste-

mariage,

Supplemeni, vol. II, No. 297; N. Georgean,

bis: Alexandresco, VIII, partea LI, p. 474).
4. 'Tribunalul competent a da autorizaţia femeii şi a judeca cererea de separa-

rior executării
bunuri. (Carrâ,
Studii

Juridice,

1) Primul

efective a separaţiei
Lois de la procâdure,

de
VI,

II, p. 47).

alineat

al art. 1239,

lipseşte în textul

Surville,

francez,
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:

No.

626;

Contrat

Baudry,

Le

de mariage,

Courtois

Il. No.

et

927

Art. 1260

" DESPRE

ție de patrimonii,

bărbatului,

fiind

este

vorba

acel

CONTRACTUL

al domiciliului

de o acţiune

mai

d. Cererea

de

separație

VIII,

de

partea
|

patrimonii

introdusă fără
autorizaţia
prealabilă
a
preşedintelui tribunalului, e_ radical nulă.

(Rodidre

dresco,

et Pont,

VIII,

III,

partea

No.

I,

p.

2195:

475,

Alexan-

nota

4).

6. Autorizaţia prezidenţială este suficientă pentru a abilita pe femeia minoră

de a cere separația de patrimonii, nefiind
nevoie să se numească un curator. Pentru
executarea hotăririi de separare de patri-

monii

însă, consiliul

de

familie va

trebui

să numească femeii minore
un
curator
care s'o asisie. (Demoiombe, IV, No. 155;
Troplong, Contrat de mariage, II, No. 1351;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, II. No. 927 bis; Alexandresco,

VIII, partea I, p. 474, nota

1).

. Preşedintele tribunalului nu poate
refuza femeii autorizaţia de a cere
separaţia
de patrimonii. (Roditre et Pont, Li[,
No.
2125: Troplong, Contrat de mariage
,
II,
No. 1350: Laurent, XXII, No. 240;
Huc, TX,

No. 267; Baudry, Le Courtois et Surville
Contrat de mariage, II, No. az bis; Guil-,
louard,

Contrat de mariage, III, No. 1114;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 474).

8. Femeia

trebueşte

să

prezinte

cererea

în persoană preşedintelui tribunalului,
care
îi va da sfaturile ce va crede de cuviinţă
.
(Rodiâre et Pont, III, No. 2124; Huc,
IX,

No. 267:
474).

Alexandresco,
.

VIII,

partea

I, p.

9. Cererea de separație de patrimo
nii,
va fi publicată sub pedeapsă de
nulitate
conf. art. 629 şi 630 pr. civ. (Alexan
dresco.
VIII, partea |, p. 475).
10. Formalitatea prevăzută
de codul de
procedură civilă pentru publica
rea hotărîrii de separație de bunuri,
trebuese observate sub pedeapsă de nulitate.
(Rodi&re

et Pont,

III, No.

2145; Aubry

et

4-a, V, $ 516, nota 26, p. 396; Rau, ed.
Chauveau, Lois de la procedure, Carrâ ei
No. 2946 bis; Dalloz, Rep., ContratQuestion,
riage, No. 1786; Suppl., Contrat de de ma.
mariage,
No. 643; Laurent, XX, No. 247;
Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1128).

11. Nulitatea

va putea

fi invocată

nu-

bărbat,

sau

de

creditorii

VIII,

partea
,

cișil

săi.

12. Separaţia

de

I, p. 475,

patrimonii va fi publicată, prin afişarea unui extract de
pe
hotărîre, în sala şedinţelor tribunalului care

a pronunțat-o şi la tribunalul comerc
ial a]
domiciliul bărbatului, (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 1773; Laurent, XX, No.
248; Huc, IX, No. 270; Baudry, Le Courto
is
ct Surville, Contrat de mariage, II, No.

954; Guillouard, Contrat de mariage, II],
No. 1129; Planiol, III. No. 1178; Alexandresco,

VIII,

partea

|,

p.

479).

13. Publicarea hotăririi de separație de
patrimonii se va face la tribunalul de
comerţ, chiar dacă bărbatul nu
meyciant.
(Dalloz, Re€p., Contrat

riage, No.

1775; „Alexandresco,

|, p. 478, nota 2).
14. Numai cererea

de

este code ma-

VIII, partea

separație

de pa-

trimonii va trebui să fie publicată în ziare
iar nu
mantie

și hotărîrea care o pronunţă. (Deet Colmet.de Santerre, VI, 95 bis,

I, II; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 1784; Suppl., Contrat de mariage, No.

645;

Laurent,

XX,

Contrat

de mariage,

afișarea

hotăririi

No.

246;

Guillonard,

III, No. 1130).

15. Indeplinirea formalităţilor prevăzute
de procedura civilă pentru publicarea
și

de

separație

monii, trebueşte să aibă loc în
prevăzui de lege, sub pedeapsă

de

patri-

termenul
de nuli-

tate a actelor de executare şi chiar a hotăpronunțate. (Dalloz. Rep. Contrat de
mariage, No. 1785: Suppl., Contrat de mariage, No. 641;
Alexandresco, VIII, par-

ririi
iea

|.

p.

477,

478).

16. L:xecutarea hotăririi de separație de
patrimonii făcută înainte de publicare, este

nulă.

P. 396;
No.

(Aubry

Dalloz,

1786;

et

Rau,

Rep..

Guillouard,

III, No. 1127, 1428).

ed.

4-a,

Contrat

Contrat

V,

$ 515,

de mariage,

|

de

mariage;

17. Condiţiunile de publicitate
prevăzute pentru regularitatea cererii
de separație de patrimonii, în primia instanţă,
nu au
nevoie

să fie reînnoite în apel. (Alexaudresco, VIII, partea I, p. 474, 475),
18. Deciziunea confirmativă
a Curţii
de Apel, nu trebueşte publicată ca
hotă-

rîrea

primei

instanţe.

(Carr6

et

eau,
ois de la procedure, VI, partea II,Chauv
on
2956; Alexandresco, VIII, partea |. questi
p. 477,

nota

2).

Art. 1260. — Confesiunea bărbatului
nu va va putea îace probă
chiar dacă nu s'ar afla creditori 1). (Civ.
1204, 1258; Pr. Civ. Fr. 870).
Tezt. fr. Art. 870 Proc. câ. — L'av
eu du mari ne fera pas preuve, lors
m6me qu'il n'y aurait pas de crâanciers
În
I
o
EI

Civil

iar

(Rodiere et Pont, UI, No.

2157; Alexandresco,
text şi nota 4, 480).

2126; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, II, No. 924; Guillouard.
Contrat de mariage, III, No. 145; Planiol.
Alexandresco,
şi nota 3).

de

Codul

nu şi de femeie.

per-

sonală. Orice alt tribunal este incompetent
ratione materiae.: (Rodiăre et Pont, Il „ No.

JI. No. 1174;
|, p. 475, text

DE CĂSĂTORIE

1) Acest art. 1260 Cod, Civ, este luat
după. art. 870 Procedură
Fraocez.

— 496—

Civilă

Franceză.

El

nu

există

în Codul

“Codul

civil

DESPRE

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL

Doctrină,
1. Femeia,

în

cererea

sa

de

_ 8. Femeia va dovedi cererea de separație

tele pe care îşi bazează cererea prin probe
independente de mărturisirea bărbatului.

de patrimonii

mariage,

II, No.

891;

potrivit

dreptului comun,

a-

dică prin probe scrise şi chiar prin martori.

(Dalioz, Rep., Suppl., Contrat de mariage,
No. 631; Baudry, Le Courtois et Surville,
de

1261-1262

nu este admisibil jurământul bărbatului
ca probă. (Huc, VIII, No. 359; IX, No. 261;
Alexandresco, VIII, partea |, p. 471).

separație “

“de patrimonii, trebueşte să stabilească fap-

“Conirat

Art,

(Pothier,

No.
HI,

Alexan-

-dresco, VIII, partea |, p. 471).
|
2. În materie de separație de patrimonii

Trait6

de

la

communaute,

VII,

516; Guillouard, Contrat de mariage,
No. 1118; Alexandresco, VIII, partea

ÎI, p. 471).

Art. 1261. — Creditorii

bărbatului pot interveni în instanță
spre a contesta cererea pentru separațiunea patrimoniilor. (Civ.
974—976, 1257; Pr. Civ. 247 urm., 631—633, 647 urm.; C. com.
21; Civ. Fr. 1447).
Tezi. fr. Art. 1447. — Les ertaneiers du mari peuvent se pourvoir contre
la s&paration de biens prononee et mâme exfeutâe en fraude de leurs droits;
ils peuvent mâme intervenir dans linstance sur la demande en separation pour
la contester.
Doctrină.

3, Pot
tuali, ci
men, etc.
Troplong,
Laurent,
Baudry,

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1447
c.
div. îr. (1261 c. civ. rom.), creditorii bărbatului pot interveni în instanţă pentru a
contesta cererea pentru separaţiunea patri-

moniilor. (Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de
mariage, No. 628; Muc, IX, No. 225; Bau-

de mariage, Il, No.

VIII,

Art.
judecată,
hotărîrii
1259, nu
Acea
femeii,

partea

965; Guillouard,

trait de mariage, III, No. 1125;
dresco, VIII, partea I, p. 466).

dry,
Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, II, No. 951; Guillouard, Conirat
-de mariage, III. No. 1125; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 465).
2, Intervenţia creditorilor nu se poate
face decât înaintea primei instanţe.
(A-

lexandresco,

interveni nu numai creditorii acşi creditorii condiţionali, cu ter(Rodiere et Pont, III, No. 2158;
Contrat de mariage, Il, No. 1401;
XXII, No. 266; Huc, IX, No. 275;
Le Courtois et Surville, Contrat

Con-

Alexan-

4, Credilorii care au iniervenii au dreptul să facă apel sau recurs contra hotărîrii
de separaţiune de pairimonii, putând fi
condamnaţi şi la cheltueli, dacă intervenţia
lor s'a respins. (Huc, LX, No. 275; Alexandresco, VIII, partea I, p. 466).

1, p. 465).

1262. — Separaţiunea patrimoniilor deși pronunțată de
va îi nulă dacă, în curs de o lună dela pronunţarea
şi în urma publicărilor de cari se face menţiune în art.
se va îi început executarea hotărirei.
executare se va face prin plata reală a drepturilor

în măsura

averii

bărbatului,

constatată

sau prin urmăriri începute şi neîntrerupte. (Civ.
Pr. civ. 632; C. Com. 21; Civ. Fr. 1444).

prin

act autentic,

1171,

1307, 1250;

Tezi. fn. Art. 1444. — La s€paration de biens, quoique prononcâe en justice, est nulle si elle n'a point 6i6 exâcutâe par le paiement râel des droits et

reprises de la

femme,

effectu€

par

acte

authentique,

jusquă

biens du mari, 0u au moins par des poursuites commenees
-qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
„Act autentic 5, 8, 10, 12,
„Act sub semnătură
pri-

vată-10, 11,
Anulare 28-—49.
„Apei 3, 46, 47.

Apreciere

7

Autorizaţie

(comunicarea hotărirei 17-suverană 25, 26,

Curtea de casație 26, 27.
Dată certă 10, 11,
Deces 48,
Dotă 1 urm,

4,

Chitanţă 12,
Comandament

31235 — Codul civil adnotat — VIII

20, *
.
Concordat 7.
Credirori 29, 3), 3,

20, 22,

— 49

-

—

|

concurrenee

dans la

des

quinzaine

Executare 2—6, 9, 13—49,
Executare voluntară 5, 6,
13,
Faliment 7, 9.
Garanţie 7.
Hotărire 1—6, 17—20,
Inceput de executare, a se
vedea cuv.: „Executare“.

,

22

Art. 1262

DESPRE

Incetare din viaţă 48.

Prescripţie 49,
Publicare 1,
Rea credinţă 25,
Recurs 26, 27,
Renunţare 36, 37, 38.
Reprezentanţi 30.
Restituire 14, 15.
Sechestru 21,
.
Separaţie de patrimonii 1
urm.

Interes 28,
Intrerupere 13, 16, 24-—27.
Invocare 29—49, 46—49.
Ipotecă 7.
urământ 13,
Justiţie 4.
Lichidare 6,
Moarte 48,
Neglijenţă 25,

Nulitate 28—49,

„Ordine

publică

CONTRACTUL

Somaţie 22, 23,

28, 46.

Termen

Piată 5, 6, 10, 11, 16.

î, 2, 3, 13,

20, 2

14,

16,

Trusou

14,

civ.
de

prin

în.

patrimonii,

hotărîre

legii,

este

cuiă

ce.

civ.

cu

toate

care

nulă

dacă

de femeie

art.

rom),
că

sa

a

pronunţarea

va

fost

publicat

nu

termenul

acest articol. (Alexandresco,
ÎI, p. 480, 482).

2. Termenul

curge

hotărîrii,

1444

VIII,

în

VIII.

partea

termenul

exe-

de

partea

dela

dela
rămâ-

Guil114;

I, p. 481).

în

care

legea

pre-

vede să se facă executarea hotăririi de se-

parajie de patrimonii, sa
deelarat
apel
înainte de a se începe executarea, hotărîrea nu se va putea executa decât în termen de o lună dela respingerea apelului.
(Carr6 et Chauveau, Lois de la procâdure,

VI, partea II, question, 2944, 2957; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 481).
4. Femeia

nu are nevoie

a preşedintelui

tribunalului

de o autorizaţie

pentru

a ur-

mări executarea hotărîrii de separație de
patrimonii. (Laurent, XXII, No. 240; Baudry, Le Courtois et Susville, Contrat de
mariage, II, :No. 927 bis; Alexandresco,
VIII, partea 1, p. 475).
5. Executarea hotărîrii de separație de
patrimonii se poate face voluntar, potrivii
condițiunilor art. 1444 c. civ. în. (1262 ce.
civ. rom.), adică prin plata reală a drepturilor femeii, până la concurența averii
bărbatului, constatată
prin act autentic.
(Dalloz, R&p., Contrat de mariage,
No.
1816; Suppl., Contrat de mariage, No. 648;

Laurent, XXII, No.
iois

No.

et

949;

Surville,

252; Baudry,

'Contrat

Guillouard,

de

Le Cour-

mariage,

Contrat

II,

de mariage,

III, No. 1155; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 482, 485, 484).
0. Pentru valabilitatea executării. voluntare a hotărîrii de separație de patrimonii,
trebueşte ca plata să fie reală iar nu numai
să se procedeze la o lichidare a drepturilor

femeii, prevăzându-se că plata să
facă
atunci când va cere femeia. (Dălloz,se R€p.,
Contrat de mariage, No. 1512; Suppl., Contrat
de

mariage,

No.

649;

Alexandresco,

VIII, partea I, p. 485, nota 4).
d.
Sunt

cazuri

când

dispoziţiunile
5

I,

țul său.

fie singură,

fie împreună

(Dalloz, ep:

cu so-

Contrat de mariage,

No. 1818).

|

se va face

4-a, YV, $ 516, text şi nota 35, p. 398;
louard, Contrai de mariage, III, No.
3. Dacă

partea

se

nerea ei definitivă. (Troplong, Contrat de
mariage, II, No. 1559; Aubry et
Rau, ed.
Alexandresco,

VIII,
-

admisă

conform

prevăzut

nu

Alexandresco,

9, În caz de faliment al bărbatului exe-.
cutarea hotărîrii de separație de patrimonii:

totdeauna

iar

c.

separaţiunea

hotărîrea

în

Le Curtois et Surville, Contrat de mariage,

autentică,

dispoziţiunilor

(1262

ment al bărbatului căruia i sa admis un
- concordat, femeia a cărei creanţă dotală
nu a fost garantată prin o ipotecă, nu va:
putea cere dela bărbat decât suma ce reprezintă cotele concordatare şi la epocile:
ce au fost fixate prin concordat. (Baudry,.

8. In cazul când femeia nu are de primit niciun drept, ea va face o declaraţie

Doctrină,
1. Potrivit

civik

1444 c. civ. fr. (1262 ce, civ. rom), nu-şi
găsesc aplicaţiunea; astfel, în caz de fali-

II, No. 947;
p. 481).

Terţi 25, 32, 39—44.

Portărei 12, 21, 23,
Prejudiciu 25,

Codul

DE CĂSĂTORIE

art.

contra

judecătorului sindic.

(A-

lexandresco, VIII, pariea I, p. 482).
10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1444 c.

civ. fr. (1262 e. civ.

femeii trebueşte

rom),

plata drepturilor

să fie constatată prin act

autentic; prin urmare,
statată prin act sub

dacă plata este consemnătură privată,

chiar având dată certă, separaţia de patrimonii executată prin plata reală a drepturilor femeii este nulă. (Roditre et Pont, III,
No. 2151; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 3 54,
nota 51, p. 597; Laurent, XXII, No. 254;

Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, Il, No. 949; Guillouard, Contrat de
mariage, III, No. 1156; Planiol, III, No.
1181; Alexandresco, VIII, partea I, p. 485,
484),

11, După

altă

femeii printr'un
înregistrat, este

părere,

plata drepturilor

act sub semnătură privată
suficientă, dacă bine în-

țeles totul a fost serios şi sincer în conduita şi în actele femeii. (Iroplong, Conirat
de

mariage,

JI,

No.

Contrat de mariage,

12, Se consideră

înţelesul

1560;

No.

Dalloz,

Rep,

1809).

ca un act autentice în

legii, chitanţa dată prin portărei.

(Laurent, XXII, No. 253; Huc, IX, No. 268;
Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
1136; Alexandresco, VIII, pariea I, p. 485,

nota 4; Contra: Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, II, No. 950).
13. Pentru valabilitatea separaţiunei de
patrimonii nu este necesar ca executarea,
“chiar voluntară să fie complectă în curs

de o lună,

ci este

de ajuns

începută în acest termen

până

la regularea

femeii.

(Dalloz,

trat

mariage,

şi nu

definitivă

Rep.,

dacă

ea este:

se întrerupe

a drepturilor

Contrat

de

mariage,

No. 1815; Suppl., Contrat de mariage, No.
649; Baudry, Le Courtois et Surville, Con-.
de

II,

No.

953).

14. Restituirea trusoului femeii, făcută.
în termenul prevăzut de lege, se consideră
ca un început de . executare. (Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage;
II, No. 954; Alexandresco, VIII, partea I,

p. 482: Contra:

Oinillouard,

15. Nu

-— 498 —

Laurent,

Contrat

se poate

de

XXII,

mariage,

deferi

No. 253;
III,

jurământ

No.

deci-.

“Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

zor
asupra
faptului
restituirii
dotei.
(Alexandresco, VIII, partea I, p. 484).

16. Potrivit dispoziţiunilor art. 1444 c.
-civ. fr. (1262 c. civ. rom.), dacă bărbatul nu
plăteşte de bună voie drepturile femeii, hotărîrea de separație de patrimonii va tre“bui să fie executată, prin urmăriri înce-

pute

în

curs

de c lună

neîntrerupte.

(Dalloz.

de mariage,
partea I, p.
7, Prin
'consideraie
pronunţat

dire

No.

651;

dela

hotărire

şi

Râp., Suppi., Contrat

Alexandresco,

VIII.

482).
urmării începute, nu poi fi
comunicările hotărîrilor care au
separaţia de patrimonii.
(Ro-

ct Pont,

III,

No.

2153;

Troplone,

Contrat de mariage, II, No. 1363; Marcadă,
Art. 1444, 1445, No. 3: Aubry et Rau, ed.
-4-a, V, $ 516, nota 535, p. 598; Dalloz, R&p..

Suppl.,

illouard,

Planiol,

Contrat

de mariage,

No. 651;

Contrat de mariage. III, No.

III, No.

1180;

Laurent,

Gu-

XXII,

1158;

No.

257; Alexandresco, VIII, partea |, p. 485).
18. După altă părere, comunicarea numai a hotărîrii de separare de patrimonii

în termen de o lună, constitue un început

de urmărire, (Dalloz. R€p., Contrat de ma'viage, No. 1827).
19. Această soluţiune are loc mai ales
dacă se stabileşte din împrejurări că fe'meia nu putea face în mod util contra

bărbatului său, niciun alt act. (Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 1827).

20. De asemenea, comunicarea hotăririi
«este considerată ca un suficient început de
urmărire, dacă ea este făcută în termen
„de o lună dela pronunțarea separaţiei de
patrimonii și a fost urmată de un coman-dament. (Dalloz, R&p., Contrat de mariage,

No. 1822; Baudry,
Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, II, No. 956).
21. Constiiue un început de urmărire,

un proces-verbal de sechestru încheiat de
portărel, în care se prevede că bărbatul
nu are niciun lucru mobil care să poată
fi urmării. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 1851).
.

22. Constitue un început de urmărire a
“somaţie, un comandament,
etc, (Alexan-dresco, VIII, partea I, p. 482).
23. Este deajuns dacă femeia a adresat

bărbatului somaţia în termenul lega!, chiar

“dacă

portăreii

'varea

acestui

au comunicat-o,
termen,

deoarece

după
ea

nu

expipoate

fi făcută vinovată de o întârziere care nu-i
este imputabilă. (Alexandresco, VIII. par-

“tea Î, p. 482).

24. Potrivit dispoziţiunilor art.
civ. fr, (1262 ce. civ. rom), pentru

1444 c.
valabi-

litatea separaţiei de patrimonii trebueşte
ca urmările începute să nu fie întrerupte,
“(Dalloz, R€p.,
Contrat de mariase, No.
1836; Suppl., Contrat de mariage. No. 655;

Alexandresco, VIiI, partea I, p. 492).
25. Tribunalele vor trebui să cerceteze
care este cauza întârzierii continuării urmăzirii şi să nu decidă că există o întrerupere

decât în cazul când: va constaia că există
xea credinţă sau neglijentă din partea fe-

DE

Art, 1262

CĂSĂTORIE

meii care

aduce

(Dalloz, Rep.,

pagubă

Contrat

terţelor persoane.

de

mariage,

No.

1836).

26. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, fără cenzura curții de casaţie dacă
există sau nu întrerupere a urmăririlor.
(Maread€, Art. 1444, 1445; Aubry et Rau.
ed. 4-a, V, $ 516, nota.36, p. 598; Carrâ et
Chauveau, Lois de la procedure, question
No. 2953; Dalloz, R€p., Contra.de mariage,
No. 1836; Suppl.. Contrat de mariage, No.
655; Laurent, XXII, No. 255; Huc, IX, No.
268; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat. de mariage, II, No. 957; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1140; Planiol,

HI,

No.

1179;

Alexandresco,

I, p. 4%2, nota 3).
27. Tribunalele

veran

fapiele

vor

VIII,

constata

întrerupătoare

partea

în mod

su-

i

ale urmăriri-

lor, însă curtea de casaţie are dreptul să
cenzureze dacă tribunalele au dat o exactă
calificarea - faptelor
constatate. (Dalloz,

Rep.

Contrat

de mariage,

No,

1836).

28. Separaţiunea de patrimonii pronunțată și neexecutată este atinsă de o nulitate absolută şi de ordine publică, care
poate fi invocată de orice persoană înteresată, (Aubrs et Rau, ed. 4-a, V, $ 516,
nota 40, p. 400: Dalloz, Râp., Conirat de
mariage, No. 1848; Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 656; Huc, IX. No. 269; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,
II, No. 959: Guillouard, Contrat de mariage.
TI, No. 1145: Planiol,

III, No. 1182; Alexan.

dresco, VIII, partea I, p. 484, 485).
29.

Astfel, nulitatea poate fi invocată

de

creditorii bărbatului anteriori separaţiei de

patrimonii.

Courtois

(Huc,

1X,

et Surville,

No.

268; Baudrv.

Contrat

Le

de mariage,

II, No. 960 bis; Alexandresco, VIII, partea
ÎI, p. 485),
30, Creditorii
posteriori
separaţiei de
patrimonii -pot invoca nulitatea pentru
lipsă de executare. (Rodiăre et Pont, III,
No. 2159; Aubry et Pau, ed. 4-a, V, $ 516,

p. 39%; Laurent, XXII, No: 860;
No. 265; Baudry, Le Courtois et
Contra de mariage, II, No. 960
illouard, Contrat de mariage, III,
Alexandresco, VIII, partea [, p.

şi nota 2).

Huc, IX.
Surville.
bis; GuNo. 114;
485, text

31. Creditorii posteriori faptelor de exe-

cutare tardivă sau cei care au luat pârte
la actele de executare tardivă nu poi in-

voca nulitatea. (Dalloz, R&p.. Contrai de
mariage, No. 1849, 1852; Suppl., Contrat de
mariage,

No.

660).

32. De asemenea, terţii ale căror drepturi

sunt anterioare faptelor de execuiare tardivă, nu pot invoca nulitatea. (Dalloz, Rep.
Suppl., Contrat de: mariage, No. 656),

33, Nuliiatea rezultând din lipsa de executare sau din executarea tardivă a hotărîrii de separație de patrimonii, poate fi
invocată de bărbat contra femeii sale.
(Roditre et Poni, III, No. 2159; Troplons,

Contrai de inariage, II No. 1571; Demante
et Colmet de Santesre, VI, No. 92 bis, VIII;

— 499—
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Art.

1262

Aubry

DESPRE

et Rau,

V,

CONTRACTUL

$ 516, text şi nota

37, p.

399; Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
1851; Suppl., Contrat de mariaze, No. 657:
Huc,

IX, No.

268;

Guillouard,

Laurent,

Contrai

1148; Baudry,

No.

mariage,

261;

III,

No.

Le Courtois et Surville, Con-

trat de mariage,
VIII, partea

de

XXII,

II, No. 961; Alexandresco,

I, p. 485).

34. Dacă însă bărbatul ar fi luat parte
la executarea tardivă sau dacă ar fi recunoscut în diferite acte calitatea de
separată de bunuri, nu mai poate

nulitatea.
Aubrv

(Rodiere

et Rau,

ed.

et Pont,
4-a.

III,

V,

$ 516,

femeie
invoca

No.

2150;

nota

37,

p. 599; Dalloz, R€p., Contrat de mariage,
No. 1852; Suppl.. Conirat de mariage, No.
657: Laurent, XXII. No. 261: Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1148; Contra:
Carre et Chauveau, Lois de la procedure.
question No. 2957 bis).

35. Femeia poate invoca nulitatea sepa-

raţiei de patrimonii
“pe motivul că nu a
executat hotărîrea în termenul prevăzut de
lege. (Rodiăre et Poni, III, No. 2159; 'Fro-

plong, Contrat de mariage, II, No. 1373;
Demante ei Colmet de Santerre, VI, No.92
bis. IX: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $516, nota
36,

p.

399:

Dalloz,

Rep.,

Contrat

de

ma-

riage, No. 1854; Suppl.. Contrat de mariage,

No. 658; Baudry.
Le
Courtois et Surville,
Contrat de mariage, II. No. 961, 962; Gu-

illouard Contrat mariage, III, No. 4149; Pla-

niol, II,
No.
1182;
Alexandresco, VIII,
partea I, p. 486: Conira: Odier, I, No. 387;
Laurent, XXII, No. 262; Huc. IX, No. 269).
- 36. Dacă însă femeia a renunţat la nulitate, ea nu o mai poate invoca în contra

bărbatului său.

(Dalloz, Rep., Suppl.,

Con-

trat de mariage, No. 658).
" 37. Astfel, femeia care a executat
hotărîrea de separație de patrimonii după termenul prevăzut de lege, nu mai poate
cere
nulitatea, deoarece a renunţat a o mai in-

voca. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, p.
399: Dalloz. Rep., Contrat de măriage, No.
1855: Suppl., Contrat de mariage, No.
Șillouard, Contrat de mariage, TIT, 658;
No.
„38. De asemenea, femeia care a luat ca-

litatea de femeie separată de patrimonii,
nu ma!
poaie invoca
nulitatea. (Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 1855;
Contra:

Alexandresco,
39.
pentru

VIII,

partea

I, p. 486).

Nulitatea separaţiei de patrimonii
neexecutarea ei, poate fi invocată,

după o părere de femeie, de bărbat

sau de
reprezentanţii lor, contra terţelor
(Troplone. Contrat de mariage. persoane.
|,
No.
1575: Dalloz, Rep.
Contrat de mariage.
No.
659;

1857:

Suppl.,

Guillouard,

No. 1150).

10. După

Contrat

Conirat

a doua

de mariage

de

părere,

mariage,

nici

No.

”

II].

femeia,
nici bărbatul nu poi invoca nulitatea
separației de patrimonii, pentru neexecuiare, contra terțelor persoane.
(Rodiăre et

ont. I[I. No. 2159:
partea I, p. 486).

Alexandresco,
Ă

VIIT,

—

DE

Codul

CĂSĂTORIE

civil

41. După a ireia
părere intermediară,
numai bărbatul va putea invoca această

nulitate contra terţelur persoane iar nu şi
femeia. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V. $ 516,
nota 59, p. 399),
42. Dacă însă soţii au executat tardiv

hotărîrea

de

separație

de

patrimonii

sau

au luat calitatea de soţi separați de bunuri,
ei nu vor
putea opune nulitatea, ierţelor

persoane. (Gdier. I, No. 387: Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 516, p. 400; Dalloz, Kp., Contrat de mariage, No. 1856; Suppl.. Contrat

de mariage, No.
259; Huc, IX, No.

660; Laurent, XXII, No.
269; Baudry, Le Courtois.

et Surville, Contrat de mariage, II, No. 961;
Guillonard, Contrat de mariage, III, No..
1151; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 48%,

487).

.

43, Separaţia de patrimonii poate subsisia între soți şi să fie nulă faţă de terțele

persoane

şi invers.

(Dalloz,

R&p.,

de mariage, No. 1856, 1859;
Courtois et Surville, Contrat

II,

No.

962

bis;

Contrat

Baudry, Le
de mariage,

Guillouard,

Contrat

de

mariage, III, No. 1156),
44. După altă părere. separaţia de patrimonii anulată, are efect față de toată

lumea.

(Carr€

et

Chauveau,

Lois

de

la

procedure, Supplement. X, questions 2958.
bis: Alexandresco, VIII, partea I, p. 48%.
45. Nulitatea hotărîrii de separație de

patrimonii

acordat,
procedurii

pentru

de

neexecutare

lege,

făcută

aduce

înainte

în termenul

şi
de

nulitatea

hotărtre.

În

acest caz, femeia nu va putea obține o nouă
hotăriîre de separație de patrimonii decât
făcând o nouă procedură. (Dalloz, R&p.,.
Contrat de mariage. No. 1862; Suppl., Contrat de mariage, No. 661: Laurent, XXII,
No. 258: Ghuillouard, Contrat de mariage,
III.

No.

46.

1144).

Nuliiatea

separaţiei

de patrimonii:

pentru neexecutare sau executare tardivă,
poate fi propusă în orice stare a cauzei,

deoarece constitue o nulitate de fond şi de:
ordine publică. (Dalloz. Rep.. Contrat de
mariage. No. 1864: Suppl.. Contrat de mariage,

No.

vocată

pentru

662:

Huc

IX

No.

260:

Baudry,

în apel.

(Aubry

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,
TI, no 99; Alexandresco, VIII. partea
I,.
47, Astfel, această nulitate poate fi in-.
prima

oară

et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, nota 40, p.400:
Huc, IX, No.
mariage,

269; Gnillouard, Contraţ de
III. No. 1145: Baudry, Le Cour-

tois ei Surville, Contrat de mariage.
II, No.
959: Alexandreseo, VIII, partea
1, p. 484).

„48. De asemenea, această nulitâte
fi invocată în urma morţii bărbatului. poate(Huc,
IX. No. 269; Baudry, Le Courtois et Sur.

ville, Contrat de mariage, II, No. 959;
A.
lexandresco, VIII, partea Î, p. 484).
49. Nulitatea hoţăririi
- de separație de
patrimonii pentru neexecutare sau execu.
lare tardivă poate fi opusă, ca orice
nulitate în general. timp de treizeci ani. (Odier,
|. No. 387, 392; Troplong, Contrat de
ma-

500 —

:

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

riage, II, No. 1370; Aubry et Rau, ed 4-a,
V, $ 516.. nota 41, p. 400; Dalloz, Rep.
Suppl., Contrat de mariage, No. 663; Huc,
IX, No. 269: Baudry, Le Courtois et Sur-

DE CĂSĂTORII:

Art,

ville, Contrat

de mariage,

Alexandresco,

VIII,

1263

II, No. 959; Gu-

illouard, Contrat de mariage, III, No. 1145;
partea

I, p. 484).

Art. 1263. — Hotărirea care a pronunțat separarea patrimoniilor, are efect din ziua de când s'a format cererea, fără însă ca
aceasta să se întindă la actele de administraţiune ale bărbatului,

făcute

în urma

cererii

și mai înainte

Pr. civ. 629—633; Civ. Fr. 1445 $ 2).

de hotărîre. (Civ. 1256, 1258;

Tezi. fr. Art. 1445 $ 2. — Le jugement qui prononce
biens, remonte, quant ă ses effets, an jour de la demande.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Administraţie 3, 4, 5, 10,
Alimente 8, 12.
Anulare 6, 7,9, 10.

Conservare 14.
Creditori 9.
.
Dobânzi 11, 12, 13,

Efecte î urm.
Executare anticipată
Executare silită 9.
Fraudă 4, 6.
Fructe 9.
Hotărire 1 urm.
Instrăinare 6, 7, 8.

ca

să

dea

o

separaţiei de bunuri,

* Locaţiune 3,
Nulitate 6, 7, 9, 10.
Poprire ă.
Ă
Profit 7, 8,
Retroactivitate 4 urm.
Sarcinile căsătoriei 3, 12.
Separaţie de patrimonii 1

|

3.

soților

urm,

Socoteli 14, 12,
Terţi 2, 4,
Urmărire silită 9,
Venituri 9, 11, 42, 13,

rea hotăriîrii,

trația

bărbatul

bunurilor.

la separation
executare
ci până

anticipată
la pronunța-

păstrează

(Aubry

de

adminis-

et Rau. ed. 4-. V,

$ 516, notele 50, 51, p. 402;

Dalloz,

Rep,

Suppl.. Contrat de mariage No. 674: Huc,
IX, No. 271: Baudey, Le Courtois et Surville, Conirat de mariage,
II, No. 974;
urm.; Guillouard, Contrat de mariage, III,
No. 1170 urmn.; Comp.: Dalloz, ep. Contrai de mariage. No. 1916; Laurent, XX, No,
544; Planiol, il. No. 1190).

4. În timpul instanței de separație de bu-

“Doctrină,
1. Potrivit

dispoziţiunilor art. 1445, $ 2

c. civ. îr. (1263 c. civ. rom.), hotărârea care
a pronunţat separaţia de
patrimonii -are
efect din ziua-de când s'a format cererea.
(Rodiere ei Pont. III, No. 2153; Marcad6,
Art, 1448, 1449, No. îi: Dalloz, Rep., Con-

trat de mariage,

No. 1912; Suppl., Contrat

de mariage, No.

673;

et Surville,
971;

Contrat

Alexandresco,

Baudry,

de

le

mariage,

VIII,

partea

Courtois

LI, No.

I, p.

499,

490).

2. Hotărîrea care a pronunţat separaţia
de patrimonii are efect retroactiv nu numai
de terţele persoane.
între soţi ci și față
(Taulier, Thâorie raisonne du code civil,
V, p. 128: Duranton. XIV. No. 414: Roditre
ei Pont, III, No. 2178; Odier, I, No. 417;
Mareade€, Art. 1448, 1449. No. 1: Troplong,
Contrat de mariage, Il, No. 1589; Aubry e:
Rau, ed. 4-a, V. $ 516, nota 45, p. 400 urm;

Dalloz, Rep.. Conirat de mariase, No. 1915:

Suppl.,

Contrai

de

mariage,

No.

675;

Lau-

rent. XXII. No. 336; Huc. IX, No. 271; Gu-

illouard, Contrai

de mariage, III, No. 1162;

Baudrv. Ie Courtois et Surville. II], p. 165.
nota 2; Alexandresco.
489. text şi nota 2).

3. Cu toate

VIII,

că potrivit

partea

TI,

p.

dispoziţiilor ar.

1445 $ 2 ce. civ. fr. (1265 ce. civ. rom.) hotărirea care a pronunţat separaţia de patrimonii are efect din ziua când s'a făcut
cererea, totuşi această ficțiune nu merge
până acolo încât să confere femeii capacitatea de femeie separată de bunuri, ime-

diat ce a făcut cererea şi nici: ca să permită

nuri, bărbatul conservă administraţia bunurilor femeii, aşa încât actele de administiaţie făcute în acest interval sunt obligatorii pentru femeie, afară dacă ea dovedeşte că au fost făcute în frauda drep-.
turilor sale şi terții care au contractat cu

bărbatul erau complici Ja fraudă. (Rodiăre

et Pont, III, No. 2177: Demante et Colmet
de Santerre, VI, No. 94 bis. II: A'brv et
Rau ed. 4-a, V, $ 516, nota 50, p. 402; Dalloz. Rep. Conitrat de mariage, No. 198;
Suppl., Contrat de mariage, No. 676; Guillouard, Conirat
de
mariage,
III, No.
1170; Planiol, III, No. 1189; Alexandresco,
VIII, partea [. p. 491, 492),
:

5. Actele

de

simplă

administraţie,

cum

sunt primirile de chirii sau de capitaluri
exigibile nu sunt opozabile femeii dacă
ea le poprise în mâinile debitorlor. (Dalloz, hp., Contrat de mariage, No. 1959).

6. Actele de dispoziţie făcute de bărbat
in intervalul intre cererea de separntiune
de patrimonii și pronunţarea hotărîrii, pot
îi anulate după cererea femeii, fără să

fie obligată a dovedi
frauda

drepturilor

că au fost făcute în

sale.

(Aubry

et

Rau,

Guillouard,

Con-

ed. 4-a, V, $ 516, p. 401 urm.; Dalloz, R&p.,
Contrat de mariage, No. 1931: Suppl., Contrat de mariage,

No.

676;

trat de mariage, II], No. 1167 urm.).

7. Cu toate acestea, obligaţiunile contractate de bărbat în acest interval, vor fi obli-.
gatoare pentru femeie dacă i-au profitat şi

numai în măsura profitului tras. (Demante

et Colmei de Santerre, VI, No. 94 bis, II;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 586, nota 4,

p. 401: Dalloz,

— 501 —

Rep.,

Contrat

de mariage,

Art. 1264
No.

DESPRE

1937;

676;

CONTRACTUL

Suppl..: Contrat de mariage,

Laurent,

XXII,

No.

- Contrat de mariage, III,
8. Astfel sunt datoriile

545;

No.

mariage, No.
No.

No. 1168).
contractate de

troducerii cererii
care a pronunțat

intervalul

dela

data

între-

de mariage,

678;

Laurent,

XXII,

Huc, IX, No. 273: Alexandresco,

tea Î, p. 491).
10.

Actele

făcute

de femeie,

No.

1165:

Alexandre

dobânzi, sumele cheltuite de bărbat cu alimentele femeii în timpul instanţe
i de se-

parație de patrimonii. (Roditre et
III, No. 2172: Aubry et Rau, ed, 4-a,
516, p. 401; Dailoz, Rep., Contrat de
tiage._ No. 1917; Laurent, XXII, No.

54;

VIII, par-

542;

în interva-

No.

lul dintre cererea de separaţiune de patrimonii şi pronunţarea hotărîrii nu o obligă
deoarece ea nu ia efectiv administraţia decât după hotărire şi efectul declarativ a

fost prevăzut de legiuitor pentru a apara
interesele femeii și a restrânge puterile
bărbatului. (Dalloz
R€p., Suppl.. Contrat
de mariace, No. 679:
Laurent,
XXII, No.
546; Gnillouard, Contrat de mariage, III,
No. 1167).
11. În caz de separație de patrimonii,
bărbatul va trebui să dea socoteală
fe-

III, No.

sco,
VIII. partea I, p. 491).
12. In acest caz însă, se vor scade din

4-a, V, $ 516, p. 401; Dalloz, Rep. Contrat
de mariage, No. 1940; Suppl, Contrat d:
No.

1955, 2169, 2473;

1917; Suppl., Contrat de mariage, No. 675;
Laurent, XXII No. 541: Huc, iba No. 27;
Baudry, Le Courtois et Surville, Con
t de
mariage, II, No. 975; Guillouard, tra
Contrat

ducerii cererii şi până la pronunţarea hotărîrii de separațiune de patrimonii sunt
nule față de femeie, pe baza principiului
retroactivităţii (Roditre
et Pont, Ii, No.
2178; Odier, I. No.. 129; Troplong, Contrat
de mariage, I[, No. 1589: Aubry etRau, ed.
mariage,

III, No.

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, nota, 46, p.
401; Dalloz, Re&p., Contrat de mariage,
No.

fructelor şi veniturilor bunuri-

în

iar nu dela data hotăririi
separaţia de patrimonii,

(Rodiăre et Pont,

1957; Suppl., Contrat de ma-

9. Urmăririle făcute de creditorii bărba-

lor femeii,

sale şi de do-

bânzile restituirilor ce va trebui să le facă,
după o părere, cu începere dela data in-

676).

tului asupra

Codul civil

meiii de veniturile bunurilor

Guillouard,

bărbat, în timpul instanţei, pentru necesitățile familiei. (Dalloz. R&p., Contrat de

riage,

DE CĂSĂTORIE

491).

Guillouard,

Contrat

1164; Alexandresco,

de

mariage,.

Poni,
V, $
ma344,
II],

VITI, partea I, p.

13. După altă părere, dobânzile dotei cu:

venite femeii, după separaţia de patrim
onii, curg nu din ziua cererii de separați
e, ci

din ziua hotărîrii care a pronunţat această

separație.

(Troplong,

II. No, 1584)

Contract

de mariage,

14. Odată cu cererea de separați de patrimonii, femeia poate să ia prin e justiţie
„măsuri conservatorii pentru asigurarea
res.
- 'tituirii dotei. (Alexandresco, VIII,
partea
I, p. 491).

Art. 1264. — Creditorii bărbatului
pot ataca separaţiunea de
patrimonii pronunțată și chiar exe
cutată!) cu fraudă în contra
drepturilor lor. (Civ. 274_urm., 631
urm,, 974—976; C. com. 21;
E giv. 628 urm.; Civ. Fr. 1447).
Text.

fr.

Art. 1447, — Ies crâanciers du mari
peuvent se pourvoir contre la
biens prononete et mâme executâe
en
fraude de leurs droits; ils
peuvent m&me intervenir dans
l'instance sur

s€paration
de

la d

contester.

Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art.
1447 c. civ.
fr. (1264 c. civ. rom.) creditorii
bărbatului

pot ataca
nunţată

separaţiunea

şi chiar

de

executată

patrimonii pro-

cu

fraudă

con-

tra drepturilor lor. (Dalloz, Rep.,
Suppl.,
'Contrat de mariage, No. 665),
2.. Pot ataca hotărtrea de separație: de
patr
imonii
bărbatului,

cu termen.

riage, No.

nu numai creditorii actuali ai
ci şi creditorii coudiţionali sau

(Dalloz,

1873; Su

Râp., Contrat

l., Contrat de maria

No. 665; Laurent, SE.

No.

225;

Baudry,

de ma-

Le

e,

No. 266; Huc,

Courtois

et

'Contrat de mariage, II, No. 965;Surville,
louard, Contrat de mariage, III, No. Guil.
1123),
textul

art,

francez

lipsesc

cuvintele:

„și

sâparation

pour la

3, Astlel, Sunt terții dobâ
nditori ai husai orppărbatului grevate
cu ipotecă legală.
alloz,
Râp., Conirat de
riage,
No. 1873),
4. Pot. aiaca

P

hotărtrea

meneg

de

separație

de
creditorii bărbatului
anteriori cererii de sepa
rație de patrimonu, C1 și creditorii post
eriori, Dalloz, Rsp.,
ontrat de mariage, No.
1875).

patrimonii nu numai

5. Creditorii personali ai feme
ii nu au
dreptul la acţiunea prevăzut
ă de art. 1447

e.

ÎX,

civ. fr. (1264 c. civ. rom.), (Dalloz,
Rep,
Contrat de mariage, No. 1876).
6. Pentru ca creditorii bărbatul
ui să
poată atac

trimonii,

ÎN
1) In

emande en

chiar

a hotărîrea de separație de patrebueşte ca ei să fi încercat
un

executată,

—- 502 —

Codul civii

DESPRE

CONTRACTUL

la procâdure,

prejudiciu. (Dalloz, Re€p., Conirat de mariage, No. 1884).
7. In afară de aceasta se mai cere ca să
existe fraudă din partea soţilor. (Dalloz,
Rep., Suppl., Conirat de mariage; No. 667;
Baudrv, Le Courtois et Surville, Contrat

de mariage,
au

iar

nu

faţă

de

toată

et Rau, ed. 4-a, V,

lu-

riage, No. 672; Baudry, Le Courtois et Surville. Contrat
de - mariage, II, No. 967;

de mariage,

Îll, No.

1156;

et Chauveau,

Lois

Contra:

Carrâ

$ 516,

p. 394: Dalloz,

Râp.. Contrai de mariage, No. 1905; Laurent, XXII, No. 265; Huc, IX, No, 25;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, II, No. 951; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1124; Alexandresco. VIII, partea 1, p. 466).

mea. (Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de maGuillouard, : Contrat

No.

raţia de patrimonii, dacă sunt încă în termen. deşi nu au făcut intervenţie. (Aubry,

hotăririi de separație de pa-

atacat-o

question

9. Creditorii bărbatului au dreptul să
atace cu apel sau recurs, în numele debitorului lor, hotărîrea care pronunță sepa-

trimonii are efect numai faţă de creditorii
care

Supplement,

2958 bis.).

II, No. 964).

8, Anuiarea

Art. 1265

DE CĂSĂTORIE

de

Art. 1265.
— Femeea care a câştigat separaţiunea de patrimonii, dobândește libera administraţiune a avutului său. Ea poate
dispune de averea sa mobilă şi chiar a o 'înstrăina, dar nu poate
înstrăina imobilul fără consimţimântul bărbatului său, sau, la caz

de reiuz, fără
1242,

1248,

autorizaţiunea

1249,

1270,

judecății.

1285,

Tezi, fr. Art. 1449. —

1307,

(Civ.

197,

1769; Civ.

199, 201, 950,

Fr.

1449).

-

La femme sâparte soit de corps et de biens, soit

de biens seulement, en reprend la libre administration.
Elle peut disposer de son mobilier, et laliener.
Elle ne peut ali6ner ses immeubles sans le consentement du mari, ou
âtre autoriste en justice ă son refus,
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legal 88,

1.

Potrivit

dispoziţiilor

rom.)

art.

femeia

1449

care

e. civ..

a 0b-

tului. (Dalloz, Rep., Conirat de mariage,
No. 1965; Suppl., Contrat de mariage, No.
26

1262;

Alexandresco,

VIII,

partea

I, p..

496):

2. După separaţia de patrimonii, femeia.
va avea puteri de administraţie întinse iar
nu puteri limitate

care

aparțin

de obiceiu

unui administrator. (Dalloz, Rep., Suppl.,
Conirat de mariage, No. 605; Laurent,
XXII, No. 293; Huc, IX, No. 277;
louard Contrat de mariage, III, No.

Guil1177:

|

Art, 1265
Planiol,

DESPRE

III, No. 1445;

CONTRACTUL

Alexandresco,

VIII,

partea I, p. 496, 497, 498).
,
ÎI
3. Femeia, după separaţia de patrimonii,
poate să primească capitalurile sale „dând

chitanță şi să radieze

inseripțiunile ipote-

care care le garaniau,

fără autorizaţia băr-

„batului. (Rodicre et Pont, III. No. 2189:
'Odier, [, No. 598; 1 roplone, Contrat de
mariage, Il, No. 1425;
Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 516 text şi nota 55, p. 403: Dalloz,

Rep., Contrat de mariage, No. 199; Laurent, XXII, No. 295; 296; .Huc, IX, No.

278; Baudry,

Le

Courtois

et Surville,

Con-

trat de mariage, III, No. 1502; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1191; Alexan-dresco, VIII, partea 1, p. 501, 502).
,
4, Debitorii când
plătese
capitalurile
nu au dreptul să ceară ca femeia să le
întrebuinţeze,
(Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 1991).
,

5. După separaţia de patrimonii, femeia

având

ea

drepi

însăși

de

administrație,

datoriile

sale.

poate

plăn

(Dalloz,

Rp.

Suppl., Contrat de mariage, No. 701),
6. Femeia separată de bunuri poate pro:
ceda singură la un partaj de bună voie,
“deoarece partajul nu constitue o înstrăina-

lombe, IV, No.
V, $ 516, texi

160; Aubry
şi nota 80,

Laurent,

No.

de

mariage,

III.

No.

1506).
7. Femeia

separată

fără auiorizaţie,
țeală benevolă

de bunuri

să consimtă

de

imobile,

nu

poate,

la o împăr-

deoarece

ea

nu

poate face singură o înstrăinare de imobile.
(Dalloz,

No. 716).

Râp.,

Suppl.,

Contrat

de

mariage.

8. De asemenea,
femeia
măritată nu
poate face singură o trausacţie asupra
drepiurilor imobiliare. (Dalloz, Râp., Suppl.,

Contrat

de

mariage,

No.

719:

Guillouard.

Contrat de mariage, III, No. 1208; Alexandresco, VIII, partea I, p. 507).
9. Insă poate face transacţie asupra actelor
sale
de
administraţie.
(Duranion,
XVIII, No. 409; Demolombe. IV, No. 159;

Troplong,
Transactions,
No.
51;
mante et Colmet
de Santerre, VI,
101

bis,

YV;

VIII,

No.

Laurent,
XXII,
No. 506;
557; Huc, LX, No. 284; XII,
dry et Wahl, Transactions,
illouard, Contrat de mariage,

279

bis,

De.
No.
VI;

XĂVIII,
No.
No. 291: BauNo. 1230; GuIII, No. 1208;

Planiol, III, No. 1455; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 507, nota 3; Contra: Pont, Pe-

tits contrats, II, No. 515; Gouillouard, Tran-

'sactions, No. 49).
10. După separaţia de patrimonii, femeia
nu

poate

să

facă

un

compromis,

fără

auto-

rizaţia bărbatului său, chiar pentru obiec-

tele care sunt la libera sa dispoziţie, deoarece ea nu poate pleda singură. (Demo-

523;

Huc,

IX, .No. 284;

2 Femeia separată de patrimonii poate
achiesa singură fără autorizaţie la o hotă-

rîre. (Baudry,
Le
Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1507; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1202).
ia

12. Femeia separată de bunuri poate
singură, fără autorizaţie, un imobil

să
în

locațiune. (Dalloz, R€p., Louage, No. 77;
Suppl., Contrat de mariage, No. 697; Huc,

IX, No. 277; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, IIE, No. 1500
bis; Guiilouard, Conirat de mariage, I[I,

Sa) 1185: Alexandresco,

VIII, partea I, p.

500).

13. Bărbatul

însă va putea cere nulita-

tea contractului de locaţiune dacă ar fi de
natură să compromită interesele materiale

sau

morale

singură,

Contrat

XXII,

307).

turile copărtașilor. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 516, nota 58, p. 404: Dalloz. Râp.,

1198; Comp.: Alexandresco, VIII, partea I,
p. 506, nota 5: Contra: Baudrv. Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.

ei Rau, ed. 4-a,
p. 410; Dalloz,

Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage III. No. 1507; Guillouarăd, Contrat de mariage, III, No. 1209; Planiol, III.
No. 1458; Alexandresco, VIII. partea |, p.

Suppl..

“Guillouard,

ciyil

Rep., Suppl.. Conirat de mariage, No. 720;

re, ci are de scop să fixeze retroactiv drep-

'Suppl.. Contrat de mariage, No. 711; Laurent, XXII, No. 314; Huc, IX, No. 28;

Codul

DE CĂSĂTORIE

ale

Contrat

familiei.

de

(Dalloz,

mariage,

No.

Rep,

697).

14; Femeia separată de bunuri poate da
fără

autorizaţie.

bilele proprietatea
4-a, V,

$ 516,

în locaţiune imo-

sa. (Aubry

p. 402;

Dalloz,

et Rau, ed.

Râp., Louaze,

No. 57: Suppl.. Conirat de mariage, No.
694; Louage, No. 42: Huc, IX, No, 277; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de

mariage, III, No.

1500; Guillouard, Contrat

de mariage, No. 1179: Planiol, III, No.
1446; Alexandresco, VIII, partea I, p. 499).
15. Această închiriere însă nu o poate
face

femeia

dry,

Le

pe un

termen

mai mare decât

cel prevăzut de art. 1429 c. civ. fr. (1268
c. civ. rom.). (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 516, p. 402; Dalloz, Râp. Louage, No. 57;
Suppl., Contrat de mariage, No. 694; BauCourtois

et

Surville.

Contrat

de

mariage, LII, No. 1500; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1179; Planiol, III,

N

499).

1446; Alexandresco, VIII, partea I, p.

16. Femeia separată de bunuri, poate să
consimtă

caţiune

la

rezilierea

ale bunurilor

contractelor

sale.

(Huc,

de

lo-

IX, No.

277; Baudry, Le Courtois et Surville, III,

No.

1500;

Guillouard,

Contrat

de mariage,

III, No. 1182; Alexandresco, VIII, partea |,

p. 499, 500).

17. Femeia separată de buriuri, poate da
în locaţiune un imobil
proprietatea sa în
care stătea ea cu familia, şi poate cere
expulzarea

soțului

din

acest imobil,

dacă

el refuză să plece. (Huc, IX. No. 277; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1501; Guillouard, Contrat
de mariage, III, No. 1179; IV, No. 2179;
Planiol, III, No. 1446; Alexandresco, VIII,
partea

I, p. 499,

nota

1),

18. Contractele de locaţiune încheiate:
de femeia separată de bunuri, pentru imo-

— 504 —

:

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

decât dacă se constată o fraudă între femeie şi locatar în scopul de a sustrage pe
femeie la obligaţia de a contribui la sar-

în regulă
bunurile

de mariage, Ili, No. 1501; Guillouard, Con-

trat de mariage, III, No. 1181).
19. Femeia separată de bunuri nu poate
să concedeze singură deschiderea unei cariere pe un teren de cultură, deoarece concesiunea constitue o înstrăinare parţială a.
fondului. (Huc, IX. No. 277; Baudry, Le

Contrat de mariage,

III, No. 1500: Guillouard Contrat de _ mariage, III, No. 1185; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 500 nota 5).

generală să dăruiască
sale,
chiar mobiliare.

Contrat de mariage, No. 705, 713; Laurent,
XXII, No. 507; Huc, IX, No. 279; Guillouard, Conirat de mariage, III, No. 1193;
Planiol, III, No. 1454; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 505, 505),
30. Femeia separată
de bunuri, poate
însă face mici daruri de mică valoare, care
de obiceiu se iau din venituri, cum ar îi şi
darurile remuneratoare care se iau- din

Odier,

(Rodiăre

I, No.

Santerre,

titlurilor nominative de acţiuni sau obliga-

Rau,

țiuni industriale în titluri la purtător, deoarece această operațiune constitue un act
de administraţie.
(Dalloz, Râp..
Suppl.,

V,

VI,

şi să-l revoace. pentru administrarea bunurilor sale. (Aubrv et Rau, ed. 4-a, V, $

prumuturi,

nota

VIII, partea Î, p. 500, 501).

501).
25. De asemenea, să facă reparaţiile de
întreţinere la imobilele sale. (Alexandresco,

VIII, partea Î, p. 501).
26. De asemenea, să urmărească şi să
primească veniturile, dând chitanţă descăr(Huc, IX, No. 278; Guillouard,
cătoare.
Contrat de mariage, Il, No, 1186; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 501).
27, De asemenea, să dispue cum crede

de veniturile sale, cu obligaţia de a contribui proporţional la cheltuelile familiei.
(Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
civ:

de

Alexandresco,

VIII,

(1265 c, civ.

rom.)

Potrivit

fr.

bunuri,

mobilă

şi

poate

chiar

partea

a

dispune

LI. p. 501).

femeia

de

o înstrăina,

e.

1445

art.

dispoziţiunilor

separată

averea sa
fără

nicio

—

de

Aubry

Marcadă,

Art.

et

144;

mariage,

III,

No.

1498;

Alexan-

după

o

(Rodiâre et Pont,

cte.

III, No.

de Santerre,

et Colmet

Demante

VI,

III, No. 41452).

94, De asemenea, să facă iranscrierea
unui act. (Alexandresco, VIII, partea |, p.-

28,

410:

1V;

trat de mariage. No. 705; Laurent. XXII,
No. 301: Huc, IX, No. 279 urm.; Planiol,

1).

_dacă părțile prin contractul de căsătorie nu
au privit pădurea ca o parte a fondului.
(Alexandresco, VIII, partea I, p. 500).
93. Femeia separată de bunuri poate să
ia sau să reînnoiască o inscripţie ipotecară.

1190;

p.

bis,

No. 101 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4a, V,
$ 516, nota 56, p. 405 urm.; Dalloz, R€p.,
Contrat de mariage, No. 1972; Suppl., Con-

229, Femeia separată de bunuri poate să
dea în concesiune exploatarea unei păduri,

(Alexandresco,

de

2490;

VIII,

Alexandresco.

101

219%;

părere, poate dispune cu titlu oneros, sub.
orice formă. de averea sa mobilă, fie direct,
fie indirect, prin cumpărări, vânzări, îm-

Suppl.., Contrat

2, 501,

et Colmet

dresco, VIII, partea I, p. 503).
3]. Femeia separată de bunuri,

de mariage. No. 69%; Laurent, XXII, No.
289 urm.; Guillouard, Contrat de mariage,

118;

III, No.

Demanite

1454; Baudry, Le Courtois et Surville, Con-

III, No. 1447;
21. Femeia separată de bunuri poate
da bărbatului său mandat expres sau tacit

1187,

et Pont,

mariage, No. 704. 715: Guillouard, Contrat
de mariage, III, No. 1190; Planiol. III N».
trat

I, p. 496, nota

No.

$ 516

III, No. 1504; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1197; Alexandresco. VIII,
partea 1, p. 502; Comp. Contra: Planiol,

III, No.

403;

No. 3, 4; Laurent, XXII. No. 307: Huc, IX,
No. 279; Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de

Contrat de maviagc, No. 710; Laurent,
XXII. No. 504; Huc, IX, No. 278; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,

partea

singură,
(Dalloz,

Râp., Contrat de mariage, No. 1967: Suppl.,

venituri.

20. Femeia separată de bunuri poate sin-

gură, fără autorizaţie, să facă conversiunea

516, p. 405: Dalloz, R6p..

1265

20, Femeia separaiă de bunuri, nu poate,

cinile familiei. (Laurent. XXII, No. 294;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat

et Surville,

Art.

CĂSĂTORIE

autorizaţie, contrar dispoziţiunilor ari. 217
e. civ. fr. (199 ce. civ. rom.), care au fost
modificate prin acest articol. (Dalloz, R6p.,
Contrat de mariage,
No.
1966; Alexandresco, VILI, partea ÎI. p. 502).

bilele proprietatea sa, nu pot fi atacate în
nulitate de bărbat, pentru preţ prea mic,

Courtois

DE

32. După a doua părere, femeia separată
de bunuri poate dispune cu titlu oneros
de averea sa mobilă numai în mod direct,
iax în mod îndirect nu poate dispune
fără
autorizaţie
afară
de
actele
de
dispoziţie de mică importanţă care intră
mai degrabă în clasa actelor de adminis-

traţie.

(Dalloz,

No.

1971).

rată

de

33.

După

Râp.,

Contrat

de mariage,

a treia părere,

bunuri

nu

poate

femeia

sepa-

înstrăina,

chiar

direct, averea sa mobilă decât pentru acte
de administraţie. (Demolombe, 1V,. No. 155;
Troplong, Contrat de mariage, Il, No. î417
urm.; Marcad6,
Art.
1448, 1449; Dalloz,
R&p., Contrat de mariage, No. 1972; Suppl.,

34,

după

No.

mariage,

de

Conirat

louard,

Contrat

Femeia

de mariage,

separată

706;

Guil-

III, No.

1193).

705,

de bunuri,

poate,

o părere, fără autorizaţie, să plaseze

capitalurile sale în rentă viageră, deoarece
această operaţiune constitue un fel de plasament. (Troplong, Contrat de mariage, II,
No. 1422; Aubry
nota 59, p. 404;

mariage,

298;

505—

No.

Planiol,

et Rau, ed. 4-a, V, $ 516
Dalloz, R€p., Conirat de

1983;

III,

No.

Laurent,
1459).

XXII,

No.

Art, 1265
35,

După

altă

părere,

DESPRE

CONTRACTUL

femeia

separată

punerea sigiliilor şi facerea inventarului la
o succesiune deschisă în favoarea femeii
- sale separată de bunuri, ci această cerere
va fi făcută de femeie. (Dalloz. Rep., Con-

de bunuri nu poate să plaseze capitalurile
sale în rentă viageră, deoarece acest plasament este ruinător pentru copii săi. (Demolombe, IV, No. 158; Dalloz, Râp., Suppl,,
Contrat de mariage, No. 709: Baudry, Le

Courtois

et Surville,

Contrat

de

trat

III, No. 1503; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1196; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 505)..
,

Alexandresco,

36. Femeia separată de bunuri poate să

cu

titlu

oneros

de

bunurile sale mobile, ea mu are dreptul să
se oblige decât pentru trebuinţele şi în limi._
tele unei bune administrații. (Rodiăre et
Pont, II], No. 2193; Demanie et Colmet de
Santerre, VI, No. 101 bis, XII; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 516, nota 77, p. 408 urm.;

Dalloz, Râp.. Suppl., Contrat de mariage,
No. 707; Laurent, XXII, No. 308 urm.; Huc,
IX. No. 281).

38.

Asitel,femeia separată de bunuri nu

se poate împrumuta valabil, fără autorizaţie, decât dacă se stabilește că împrumuiul sa făcut pentru necesităţile legitime
ale administrației bunurilor sale şi suma
împrumutată a fost în realitate întrebuin
țată în acest scop. (Demolombe, IV. No.

164; Laurent, XXII, No. 317; Huc, IX, No,
280; Baudry, Le Courtois et Surville, Con-

trat de mariage. III, No. 1506; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1206; Planiol,

II,

No.

ÎI, p.

1458:

Alexandresco,

VIII,

507).

partea

39. De asemenea, femeia separată de bu-

nuri nu poate

autorizație.

garanta

pentru un terţ, fără

(Laurent, XXII. No. 518:

Bau-

dry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1506; Guillouard, Contrat
de mariage. III, No.
1204:
Cautionne-

ment,

tea

No.

Î, p.

956;

505).

Alexandresco,

VIII,

par-

40. Femeia separată de bunuri nu poate

să cumpere singură mobile sau imobile,
dacă această cumpărare nu constitue
un
act de administraţie. (Gauillouard, Contrat
de mariage, III, No. 1194: Alexandresco,

VIII, partea I, p. 503).
Al.

Femeia separată de bunuri

iără autorizaţie, să accepte sau sănu poate,
la o succesiune, chiar sub beneficiu renunțe
de in-

ventar.
p..408,

XXII

Surville,

(Aubry et
409; Huc,

No.

545;

Contrat

Guillouard,

Rau, ed.
IX, No.

Baudry,

e mariage,

Contra

Le

4-a, V, & 546,
284; Laurent,

Courtois

III, No.

de mariage,

III,

et

1506;

No.
1193; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 506).
42. Bărbatul nu are calitatea să ceară

—

1987;

Huc,

[X,

No.

VIII,

partea

1,

p.

50%,

să

facă parte dintr'o

so-

cietate comercială şi să ia calitatea de aso(Laurent, XXII, No.
ciată în comandită.
319; Huc, IX, No. 284; Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1506; Baudry et Wabhl, Socist, No. 50;
Guillouard, Contrat de mariage III, No.

1207; Socii€, No. 54;
nault, Trait€ de droit

femeia separată de bunuri poate, fără nicio .
dispună

No.

fără autorizaţie,

154; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 516, nota 55,
. 403; Dalloz, Rep., Conitrat de mariage,
No, 1991; Suppl.. Conitrai de mariage, No.
712; Laurent, XXII, No. 296: Guillouard,

să

mariage,

i
nota 5).
48, Femeia separată de bunuri. nu poate,

consimtă la radierea ipotecilor după ce a
primit capitalurile. (Dentolombe, IV. No.

restricție

de

281, 284; Baudry, Le Courtois et Surville.
Contrat de mariage, III, No. 1506; Guillouard, Contrat de mariage, III. No. 119;

mariage,

Conirat de mariage, III, No. 1191; Alexandresco, VIII, partea I, p. 502).
37. După părerea chiar care admite că

Codul civil

DE CĂSĂTORIE

Lyon-Caen et Recommercial, I, No.

254; Alexandresco, VIII, patea I, p. 507).
44, Femeia separată de bunuri nu poate,

fără autorizaţie, să facă remiterea unei da-

torii, afară

de cazul

unui

(Dal-

concordat.

loz, Rep., Contrat de mariage, No. 1990).
45, Lemeia separată de bunuri nu poate

să

accepte

bărbatului

o

sau

donaţiune,

a justiţiei.

autorizaţia

fără

(Marcade,

Art.

1449, No. 5; Aubry ei Rau, ed. 4-a, Y,
$ 516, p. 409, 410; Laurent, XXII, No. 316:
Huc, LX, No. 284; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1506:
Guillouard, Contrat de mariage, II, No.
1205; Alexandresco, VIII, parea I, p. 506).
46. De asemenea, nu poate accepta, fără
autorizaţie un legat particular. (Baudry, Le

Courtois

Contrat

et Surville,

III, No. 1506;
I, p. 506).

Alexandresco,
”

„47. Potrivit dispozițiunilor

mariage,

de

VIII,

partea

art.

1449 c.

civ. fr. (1265 e. civ. rom.), femeia separată
de bunuri, nu poate înstrăina imobilele
sale fără consimţimântul bărbatului său, sau

ia caz de refuz, fără autorizaţia justiţiei.
“ (Dalloz, Râp;, Contrât de mariage, No.
2000; Suppl., Contrat de mariage, No. 715;
Alexandresco,

VIII,

partea

Î, p.

512,

513).

48. Prohibiţiunea de înstrăinare prevăzută de art. 1449 e. civ. fi, (1265 e.
civ.rom.),

cuprinde orice act care are caracte.
rul de înstrăinare cum sunt: ipoteca,
servi-

tutea,

contractele

de locaţiune pe termen
(Dalloz, Rep., Contrat
mariage, No. 2004; Suppl., Contrat de
riage, No. 715; Baudry, Le Courtois deet maSur.
„ville, Contr
lung,

etc.

at de mariage, III; No. 149;
Guillouard, Contrat de mariage, III,
No..
1203; Alexandresco, VIII, partea I, p. 515).

„„49. Femeia separată de bunuri nu poate,

fără

autorizaţie

să

dea

în antichreză

imo-

bilele sale decât pentru datorii care au
cauza în acte de administraţie. (Roditre et

Pont, III, No. 2104; Troplong, Contrat de
mariage, II, No. 1420; Naniissement, No.
-319; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 437, p-

Z15; Pont, Petits contrats, II, No. 1924;
Dalloz, Rep.. Contrat de mariage, No. 1984;

Suppl., Contrat de mariage, No. 715; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1203;
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Codul

.

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Laurent, XXVIII, No. 553;
Baudry,
Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1498; Alexandresco, VIII, pariea
LI, p. 515).
i

50. Obligaţiunile

cauză
gatorii
parate
Rep..
vileges

al

căror

titlu

au

de

un act de administraţie sunt obliasupra tuturor bunurilor femeii sede bunuri, mobile şi imobile. (Daltoz,
Contrat de mariage, No. 2005; Priei hypothegues, No. 116).

5]. Femeia separată de bunuri, nu poate

sta în justiție, în orice fel de afaceri, fără
autorizaţie, nici ca reclamantă, nici ca pârîtă. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage, No. 718;
Alexandresco, VIII, partea
I, p. 507, 509, 510).

52. Chiar

când

procesul

ar fi privitor

la un act de administraţie, femeia separată
de bunuri nu poate sta în justiţie, fie ca

reclamantă,

fie ca pârită, fără autorizaţie.

(Aubry.et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, text şi
nota îi, p. 410; Laurent, XXII, No. 322;

Baudry,

Le

Courtois

et Surrille,

Contrât

de mariage, III, No. 1507; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1202, 1210; Alexandresco, VIII, partea I, p. 510, 511).

53. Femeia separată de bunuri nu poate

achiesa sau să se deziste, dela un proces,
fără autorizaţie. (Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1507;
Guillouard, Contrat- de mariage, IV, No.
1859).

54. Femeia

separată de bunuri, după o

părere, poate face singură transacţie asupra drepturilor sale mobiliare, afară de
cazul când transacţia nu ar mai putea fi
“ considerată ca un act de administraţie.

(Demolombe, IV, No.

ed.

4-a,

V,

$ 516,

nota

150; Aubry
57,

et Rau,

p. 404;

Dalloz,

Râp., Suppl., Contrat de mariage No. 719;
Huc; IX, No. 284; Guillouard, Contrat de
mariage, III, No. 1208).

55. După

altă părere, femeia

separată

de bunuri nu poate face singură transacţie,
chiar asupra drepturilor mobiliare. (Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,

III, No.

1507).

:

e

56. Separaţia de bunuri nu ridică bărbatului calitatea de şef al familiei. (Dalloz,

Râp., Contrat de mariage, No. 1964).
57. Femeia separată de bunuri nu poate
contracta un angajament teatral, fără
torizaţia bărbatului. (Demolombe, IV,

auNo.

165; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 508).
58. Dacă bărbatul refuză a-i da această
autorizaţie, ea nu poate fi înlocuită prin autorizaţia justiţiei. (Demolombe, IV, No. 248
ter; Beudant, Curs de droit civil francais,
1, No. 522; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 472,

III, No. 155; Huc, II, No.

p. 144; Laurent,

263; Guillouard, Louage, II, No: 702; Alexandresco, VIII, partea Î. p. 508, nota 4;

Contra: Baudry et Fourcade, Personnes, ÎI,
No. 2295; Baudry et Wahl, Louage, II, No.
1663).
59. După separaţia de patrimonii, bunurile care fuseseră dotale rămân tot dotale
ca

şi

înainte

aceloraşi

de

separalie,

condițiuni.

(Aubry

fiind

et

supuse

Rau,

ed.

Art. 1265

DE CĂSĂTORIE

4-a, V, $ 539, p.
partea ÎI, p. 490).

617;

Alexandresco,

VIII,

60. Asitel, dacă femeia şi-a constituit
dotă toate bunurile sale prezenie şi viitoare,
bunurile dobândite în mod gratuit, după
separâţia de patrimonii, vor fi doiale.

(Au-

bry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 539, text şi nota 1,
p. 617; Planiol, III, No. 1624).
61. După separaţia de patrimonii, dota
rămâne inalienabilă şi femeia nu o poate
înstrăina, chiar cu autorizaţia bărbatului
sau a justiţiei. (Dalloz, R€p., Contrat de
mariage, No. 3499; Suppi.; Contrat de mariage, No. 1261).

62. După

separaţia

de

patrimonii

imo-

bilele dotale rămân inalienabile ca şi înainte
de separație. (Duranton, XV, No. 519, 520;
Rodiere ei Pont, III, No. 1770, 2196; Odier,
III, No. 1263, 1368; Troplong, Contrat de

mariage,

IV,

No.

5598:

Hypothăques,

II,

No. 461; Vazeilie, Mariage, Il, No. 520;
Marcad, Art. 1554, No. 5; Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 235 bis, ]; Aubry
ei Rau, ed. 4-a, V, $ 559, text şinota 3,
p. 648; Dalloz, Rep., Conirat de mariage,
No. 3500; Suppl., Contrat de mariage,
No.
126îi; Laurent, XIII, No. 555; Huc, IX, No.
447: Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1864: Jouitou,
Regime dotal, No. 52; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 2110; Planiol, III, No.
1626; Alexandresco, VIII, partea I, p. 337,
338,

496).

|

„63. După separaţia de patrimonii şi tot
timpul cât durează căsătoria, femeia nu
poate confirma sau ratifica actele de înstrăinare a dotei făcute. înainte de separație, contrar dispoziţiunilor art. 1554 c.
civ. fr. (1248 c. civ. rom.). (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 539, text şi nota 5, p. 518;

Șuillouard,

Conirat

de

mariage,

IV,

No.

„64. Femeia separată de bunuri nu poate

ipoteca imobilele sale dotale. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 539, p. 618; Dalloz, R€p.,
Contrat de mariage, No. 3501; Suppl., Con-

trat de mariage,

No. 1261; Guillouard, Con-

trat de mariage,

„No. 1626).
- 65, Dacă

IV, No. 5110; Planiol,

în contractul

III,

de căsătorie

s'a

prevăzut că femeia poate înstrăina bunurile dotale, cu consimţimântul bărbatului și
sub anumite condițiuni pentru a se conserva preţul, aceste condițiuni vor fi obligatorii şi după separaţia de patrimonii.

(Dalloz,

Râp.,

Contrat

de

mariage,

No.

3501)...

606. După separaţia de bunuri, nu numai imobilele dotale, ci şi dota mobiliară
rămâne inalienabilă. (Aubry et Rau, ed.

4-a, V, $ 539, text și nota 8, p. 619; Dalloz,
Rep.,

Contrat

de

mariage,

No. 3505

urm.;

Suppl.. Contrat de mariage, No. 1261; Laureni, XXIII, No. 556; Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1864; Guillouard, Contrat de mariage, 1V,
No. 2111; Planiol, III, No. 1627).
,
07. După separaţia de patrimonii, femeia dotală, după o părere, are dreptul
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Art. 1265

DESPRE

CONTRACTUL

să înstrăineze creanţele dotale, deoarece ea
poate face toate actele de
administraţie

permise

bărbatului.

Contrai

de

XAIII,

No.

mariage,

(Daloz,

mariage,

556;

Rp.

No.

1262;

Guillouard,

LV, No.

Suppl.

Laurent,

Contrat

de

2105).

68. După altă părere dominantă, femeia
dotală, după separaţia de patrimonii, nu
poate ceda
țele dotale,
nu conferă

în parie sau în totul creandeoarece separaţia de bunuri
femeii aceleaşi drepturi ce le

avea bărbatul, ci numai dreptul de a face

simple acte de administraţie.

(Aubry et Rau.

ed. 4-a, V, $ 559. p. 650; Dalloz, Rp.
Suppl., Contrai de mariage, No. 1262; Huc,

IX, Se, 49%; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1869:

Planiol, III, No.. 1627).
69. După separaţia

de

patrimonii,

fe-

meia dotală nu poate face tranzacţie asupra capitalurilor dotale, nici să subroge pe

un

terţ

în beneficiul

(Dalloz,

R6p..

3506).
70. Femeia

ipotecii

sale

legale.

Contrat

de

mariage,

separată

de

bunuri

No.

poate

renunţa şi restrânge ipoieca sa legală, faţă
de terţi, când nu rezultă din aceasta o
pagubă pentru doia sa şi faţă de bărbat
când acesta are suficiente bunuri peniru
a garanta dota. (Troplong, Contrat de mariage, Îl, No. 597, 598; Dalloz, Rep., Contrat de mariage No. 3510).

71. În dreptul român, dota mobiliară ră-

mâne alienabilă după cum era înainte de
separația
de
patrimonii.
(Alexandresco,
VIII, partea I, p. 502 urm.).
nu

72. Femeia
poate

dotală

dispune

separată

de porţiunea

de

bunuri

de venituri

necesară întreţinerii familiei. (Dalloz, Rep.,
Contrat de mariage, No. 3513; Suppl., Contrat

de

mariage,

No.

13. Tribunalele

1266).

-

vor aprecia

în mod

su-

veran care este porțiunea din venituri necesară întreţinerii familiei şi care este por-

iunea de care poate dispune femeia şi
deci poate fi urmărită de creditori. (Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 5524).
74. După separaţia de pairimonii, veniturile bunurilor dotale, pentru porţiunea
care întrece sarcinile familiei, după o pă-

“rere, nu pot fi urmărite de creditorii anteriori separaţiei de patrimonii, ci numai
de cei posteriori. (Dalloz, R€p., Contrat de

mariage, No.
riage,

mariage,

No.

5550; Suppl., Contrat de ma-

1267;

IV, No.

Guillouard,

Contrat

2084).

de

75, După altă părere, porţiunea de venituri. care întrece sarcinile căsătoriei poi

fi urmărite

chiar

de creditorii

femeii

an-

teriori separaţiei de bunuri. (Troplong, Contrat de mariage IV, No. 5306; Marcad&, Art,
1554, No. 4, 8; Dalloz, Râp., Contrai de

mariage,

No. 3551: Suppl.,

riage, No. 1263).
16, Creditorii

pairimonii

au

posteriori

dreptul,

după

Contrat de maseparaţiei:

o părere,

i
de

să

urmărească numai porţiunea din venituri
care întrece sarcinile familiei. (Rodiere ei

Pont.

IIi, No.

1765;

Troplong,

Contrat

de

DE CĂSĂTORIE

Codul

civil

mariage, IV,, No. 5510; Marcad€, Art. 1554,
No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 530,
notele 18 urm., p. 623; Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No. 5525; Suppl.. Contrat de
mariage, No. 1267; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 2084).

77. După altă părere, creditorii posteriori

separaţiei de patrimonii au dreptul să urmărească în întregime veniturile imobilelor

dotale. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de
sariage, No. 1268; Laurent, XXIII, No.
57).

78. După

separaţia

de

patrimonii.

fe-

meia dotală având dreptul să administreze
bunurile dotale, poate primi capitalurile
dotale şi nu e obligată, după-o părere,
să le întrebuințeze dacă în contractul dotal

nu se prevede o asemenea
et Pont, III,

urm.;

No.

2198;

Troplong,

clauză.

Odier,

Contrat

(Rodicre

III, No.

de

1370

mariage.

II,

No. 1424 urm.; Aubry ei Rau, ed. 4-a. V,
$ 559, text şi nota 12, p. 620; Dalloz, Rep.

Contrat
Contrat

de

mariage,

No.

5965:

Suppl,

de mariage, No. 1264, 1416; Laurent,

XXIII, No. 558; Guillouard, Contrat de marage,

1V,

No.

2104

urm.;

Planiol.

III,

No.

1619).

179. După
după

altă

separaţia

primi capitalurile

părere,

de

femeia

patrimonii,

fără

dotală,

nu

poate

să le întrebuinţeze

sau să dea cauţiune, deoarece inalienabilitatea dotei continuă a subsista. (Dal-

loz, Rep., Contrat de mariage, No. 3965).
80. In cazul când în contractul de căsătorie a fost stipulată clauza întrebuințării
capitalurilor, femeia, după separaţia de patrimonii, nu le poate primi fără să le întrebuințeze. (Dalloz, Râp., Conirat de ma-

riage, No, 3974, 4045: Suppl., Contrat
mariage, No. _ 1416; Huc, IX, No. 278:
lexandreseo,

VIII,

81. După

partea

separaţia

II,

p.

de
A-

502).

de patrimonii,

băr-

batul poate cere ca femeia să întrebuinţeze

sau să reîntrebuinţeze sumele de bani, când

este

prevăzută

o

asemenea

Râp..

Contrai

de

mariage,

tractul

de căsătorie

sau

în

clauză

lege.

No.

în

con-

(Dalloz,

4045).

$2. in cazul când într'un contract de
căsătorie se prevede clauza că imobilul do-

tal poate fi vândut cu condiţiunea ca prețul să se reîntrebuinţeze şi dacă vânzarea

sa făcut fără să se facă reîntrebuinţarea.
după o părere, după separaţia de patri-

monii, când femeia a introdus acţiune de
anulare
a
imobilului
dotal,
înstrăinării
cumpărătorul nu se poate
sustrage dela
anulare, oferindu-se să facă reîntrebuinţarea sau să plătească a doua oară prețul.

deoarece reîntrebuințarea nu poate să mai

aibă loc după separaţia de pairimonii. ([ro-

plong, Contrat de mariage,
IV, No. 5449;
Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 4048;
Jouitou,

Regime

dotal,

No.

508).

83. După altă părere, în acest eaz. reîntrebuinţarea stipulată în contractul de

căsătorie

ține

poate

căsătoria,

avea

chiar

loc în tot timpul

după

separaţia

cât

de

patrimonii. (Rodiere et Pont, III, No. 1844:
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 557, nota 85,
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.

Codul
N

civil

580;

Dalloz,

R€p.,

Contrat

de

No. 1455; Guillouard,
IV, No. 1970).

Contrat

mariage,

0. 4048, 4049; Suppl., Contrat de mariage,

de mariage,

atunci

a treia părere, numai

84. După

după
dând
plata
sepa-

se va putea face reîntrebuințarea
separaţia de patrimonii când bărbatul
un termen cumpărătorului pentru
preţului, acest termen expiră după

raţia de patrimonii. (Dalloz, R&p., Contrat

de

mariage,

No.

4048).

85. In părerea care admite că. reîntrebuinţarea nu se poate face după separaţia

de patrimonii, totuşi, dacă bărbatul face
întrebuinţarea după separație, femeia are
facultatea să accepte şi să ratifice reînmatrebuinţarea. (ITroplong, Conirai de
No.

de mariage,

Femeia

_86.

Contrat

3419; Dalloz, Rep.

No,

riage, IV,

4050).

.

poate

bunuri

de

separată

în anularea înstrăinării

opta între acţiunea

bunului dotal, al cărui preţ nu a fost reîn-

trebuinţat şi între acţiunea ipotecară asupra bunurilor bărbatului, înscriindu-se în
tabloul de ordinea creditorilor care urmă-

bunuri.

aceste

resc

Râp.,

(Dalloz,

Contrat de mariage, No. 1462).
87. Separaţia de bunuri poate

Suppl.,

|
con-

fi

tractuală, părţile fiind libere a adopta prin

regim vor
orice
_contractul de căsătorie
crede de cuviință, deci și regimul separației de bunuri. (Alexandresco, VIII, partea

Î, p. 5297).
88. In lipsă de contract de. căsătorie, în
român, regimul legal sau de drept
este acel al separaţiei de bunuri.

dreptul
comun,

(Alexandresco, VIII, partea Î, p. 59 urm,

i

527, 528).

89. In regimul separaţiei de bunuri contractuale, femeia va avea, ca şi sub separaţia judiciară administraţia și folosinţa

dacă

averii sale,
turi

de

fost

au

nu

bine

înţeles aceste drepprin

mărginite

VIII,

(Alexandresco,

căsătorie.

contractul

partea

,
,
1, p. 529).
90. In cazul când drepturile de admifost
nistraţie şi folosinţă ale femeii au
ea
mărginite prin contractul de căsătorie, Şupatrimoniu
de
araţia
se
cere
putea
va
Baudry
diciară., (Huc, IX, No. 261, 402;
de maLe Courtois et Surville, Contrat

riage, III, No. 1536; Jouiiou, Râgime doial,
No. 631; Guillouard, Contrai de mariage-I,
Alexandresco,

III, No.

1675;

0].

Bărbatul

p. 446, nota

2, 529, nota 5).
nu

are

VIII, partea

niciun

drept

de

administraţie asupra averii femeii, în caz
de separație de bunuri contractuală, afară

în
x
un mandat expres,
at
dacă femeia i-a dat
de cacare caz va trebui să dea socoteală

pitaluri şi de dobânzi sau fructe, deoarece
de
ele aparțin femeii. (Troplong. Contrat
mariage,

III, No. 2298

Marcad,

urm.:

Art.

1539; Guillouard, Contrat de mariage, II,
No. 1685; Alexandresco, VIII, partea I,

p. 529).
92,

,

In

cazul

când

lucrurile

a

mobile

ale

ambilor soţi au fost amestecate la un loc,
creditorii unuia dintre soți care va voi să

Art. 1265

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL

DESPRE

urmărească averea debitorului lor, vor tre-bui să probeze că bunurile urmărite sunt
roprieiaiea debitorului lor, proba putânu-se face prin orice mijloace de drept.
(Laurent, XXIII, No. 448; Alexanăresco,
“ NIII, pariea LI. p. 530).
93, În caz de faliment al bărbatului,
este presupus că totul aparţine acestuia, însă

femcia poate dovedi prin orice probă, chiâr

martori şi prezumpţiuni care sunt bunurile
sale. (Baudry, Le Courtois ei Surville, Contrat de mariage, III, No. 1540; Lyon-Caen
Traite de droit commercial,
ei Renault,
VIII, No. 894; Thaller, Trait €lementaire

de

droit

dresco,

commercial,

VIII,

partea

martori

cu

94. Proba

No.

1967;

Alexan-

I, p. 550).

trebui

va

însă,

admisă în acest caz, cu mare rezervă. (Alexandresco, VIII, partea. ], p. 550, 551).

95. Femeia separată de bunuri prin %on-

tractul de căsătorie, ca şi acea separată
prin justiţie, se poate obliga în vederea
administraţiei bunurilor sale, fără autorizajia bărbatului sau a justiţiei, aceste oblifi urmărite de creditori
gaţiuni- putând
asupra mobilelor şi imobilelor sale. _(A-

VIII, partea |, p. 511 urm., 531).

lexandresco,

prin
bunuri
96. Femeia separată de
contractul de căsătorie, nu poate, în afară
de actele sale de administraţie, să întrăineze mobilele şi imobilele sale, decât cu

autorizaţia bărbatului sau a justiţiei. (Alexandresco, VIII, partea L. p. 534, 552). 07, Femeia separată de bunuri prin

cuntraciul de căsătorie, nu poate sta
justiție, nici chiar în privința actelor

în
de

administraţie sau folosinţă, decât cu autorizaţia bărbatului sau a ustiţiei. (Alexan-

dresco, VIII, partea 1, p. 509 urm., 552, 621).

99, In

vor aplica

lipsă

de dispoziţiuni în

la separaţia de bunuri

lege, se

contrac-

tuală, cea mai mare parte din dispoziţiunile

dela separaţia de
reni, XXIIL, No.

bunuri judiciară. (Lau443, 446; Alexandresco,

i
VIII, partea LI, p. 552).
99. Astfel, de exemplu, dispoziţiunile art.

1450 e. civ. fr. (1267 c. civ. rom), dela
separaţia de bunuri judiciară. îșă găsesc
aplicaţiunea şi la separaţia de bunuri coniractuală. (Rodiăre et Pont, III, No. 2010,
2015; Troplong, Contrat de mariage, II,
No. 1459, 1460; LII, No. 2295; Marcade, Art.

1450,

No.

5,

1538,

No.

1; Aubry

et

Rau,

ed. 4-a, V, $ 532, p. 519, $ 541, p. 640;
Laurent, XXIII, No. 446; Huc, IX, No. 405,
Surville,
et
Courtois:
Le
504; Baudry,

Contrat

mariage,

de

III, No.

1529;

1480,

Guillouard, Contrat de mariage, Il, No.
1673; 1V, No. 2177; Planiol, Il, No. 1666;

Alexandresco,

VIII,

pariea LI, p. 517, 533;

No. 988; III, No. 1472;
Contra: Odier, II,
Jouitou, Regime dotal. No. 617, 625).

100. Spre doeosebire de separaţia
de
patrimonii judiciară care este provizorie şi
poate fi revocată, separaţia de patrimonii
contractuală nu poate fi revocată şi ţine
cât durează căsătoria, deoarece convenţiu-

nile

matrimoniale

vocabile.

— 509 —

(Mass

sunt

et

imutabile

Verge

sur

şi

ire-

Zachariae,

1V,

$ 665,

text

şi nota

2 p. 217; Baudry,

Le Courtois ei Surville,

III, No.

1482;

Joui-

tou, Râgime dotal, No. 623; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1673; Planiol,
III, No. 1428; Alexandresco, VIII, partea

|, p. 527, 535).
101.

Când

contractul
butivă la

român,

soţii nu

|

au determinat

de căsătorie pariea
sarcinile căsătoriei,

faţă de

deosebirea

,

prin

lor contriîn dreptul

între

art.

1266

şi 1284 c. civ. rom, este mai just a se
aplica dispoziţiunile art. 1284 c. civ., care

fixează

Codul civil:

DESPRE CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE

Art. 1266

partea

contributivăa

treia parte din veniturile
averea este
parafernală.
VIII, partea I, p. 535, 534,

102. Femeia

separată

femeii

la a

ei, dacă toată
(Alexandresco,
535),

de

bunuri

prin

coniractul de căsătorie, va remite partea
sa coniributorie la sarcinile căsătoriei, în

mâinile bărbatului

care vă face cheltuelile

necesare, femeia nepuiând
îi autorizată,
în principiu, să plătească direct pe furnizori, deoarece bărbatul are direcţia gospodăriei. (Iroplong, Contrat de mariage, IV,
No. 3700; Laurent, XXIII, No. 454; Huc,
1X, No. 402; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1488:
Jouitou, Regime dotal, II, No. 49% urm.;

Alexandresco,

VIII, partea

I, p. 555; Con-

tra: Marcad6, Art. 1537, No. 2; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1682; 1V, No.

2178).

|

103. Femeia este presupusă a avea man-

dat tacit dela bărbatul ei, numai peniru
cheltuelile zilnice ale casei, pentru întreținerea şi îmbrăcămintea ei personală, cu
condiţiunea “ca aceste cheltueli să nu fie
excesive. (Pothier, Trait6 de la puissance
du mari, VII, No. 49; Traii€ de la communaut, VII, No. 574; Huc, IX, No. 152;

Guillouard,

Contrat

de

mariage

865; Planiol, III, No. 1100;
VIII, partea 1, p. 535, 536).

104. Bărbatul nu

mai

II,

No.

Alexandresco,
-

poate fi condam-

nat a plăti aceste cheltueli, dacă femeia a
părăsit domiciliul conjugal şi mai ales dacă
îi plăteşte pensie alimentară. (Guillouard,

Contrat de mariage,
dresco, VIII, partea

II, No. 870;
I, p. 536).

Alexan-

105. Bărbatul poate opri pe femeie să
mai iacă cheltueli, anunțând direct pe fiecare furnisor, nefiind deajuns o simplă

înştiinţare prin ziare.
partea Î, p. 552).
196. Tribunalele,

cia: în mod

(Alexandresco,

VIII,

în orice caz, vor apre--

suveran

împrejurările

fiecărei

cauze. (Planiol, III, No. 1100; Alexandresco,
VIII, partea 1, p. 537).
|

107. Bărbatul nu poate îi obligat a plăti
aceste cheltueli, dacă femeia are de fapt

un domiciliu deosebit de al bărbatului său.
(Planiol, III, No. 1100; Alexandresco, VIII,
partea Î, p. 537).

Jursiprudenţă.
(Continuare dela 1924 până la 1927)
]. Deciziunea Curţii de Casaţie, dată
cu ocazia contestaţiei făcută de debitori
la executarea ordonanţei de adjudecare,
când constată că imobilul
urmărit
şi-a
pierdut acest caracter de
dotalitate,
în
urma separaţiei de bunuri ce a intervenit
între soţii debitori, constitue autoritatea de
lucru judecat, în
procesul de anularea ordonanţei de adjudecare, asupra chestiunii
pierderii caracterului de dotalitate. (C. Apel
București, S. IV, 224 din 3 Iunie, 1925,
Bul. C. Apel 14/1925).
ă

Art. 1266
— După
.
separațiunea patrimoniilor, femeia este
datoare să contribue, după puterea mijloacelor sale și ale bărbatului, la sarcinile casei și la creșterea copiilor comuni. Ea este
datoare să întâmpine aceste sarcine în tot numai cu al său, dacă
bărbatului

nu

1284; Civ. Fr.
Text. fr.

i-a mai

rămas

nimic.

1448).

Art.

1448.

—

La

femme

(Civ. 185, 194 urm., 1265, 1270,
qui a obtenu

la

separation

de biens,

doit contribuer, proportionnellement ă ses facultâs et ă celles du mari, tant aux
frais du mânage quă ceux d'6ducation des enfants communs.
Elle doit supporter entidrement ces frais, sil ne reste rien au mari.
Bibliografie _ (continuare).
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doctrină)

4, 15.
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Ilfov S. I, e. e. 531

din3

Martie

1924,

Pand.

Rom.

”

115.

| Convenţie 7,
| Destinaţie 5.
Dobânzi 12,

| Educaţie 13,

| Executare silită 17,
Furnituri 5, 14, 15, 16.

Garanţie 10, 11.
Hotărtre 8.

Insolvabilitats

| Revendicare
17.
Risipă 5

2, 13, 17.

Intreţinerea bărbatului

Ipotecă 11.
Lingerie 17.

Sarcinele căsătoriei 1 urm,

2.

Locuinţă 2,
Parte contributivă 6, 14, 15.

Repetiţiune 9,
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N

Şeoală 5.

echestru 17,
| Separaţie de patrimonii,i

urm.
,
Urmărire silită 17,

"Codul

DESPRE

civil

CONTRACTUL

rent,

Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1448
c.
civ. În. (1266 ce. civ. rom.), după separaţiunea

patrimoniilor,,

femeia

este

datoare

să

Art. 1266

DE CĂSĂTORIE
XXII,

No.

278;

Baudry,

Le

Courtois

et Surville Contrat de mariage, III, No.
1485; Guillouard, Contrat de mariage, III,
No. 1219; Planiol, III, No. 1459; Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 518, 519).
„9. Dacă
după ce femeia. a plătit un
şi ale bărbatului, la sarcinile casei şi la
timp oarecare toate cheltuelile familiei, decreşterea copiilor comuni, fiind datoare să
oarece bărbatul nu avea nimic, acesta dobândeşte avere, va fi obligat să contribue
susțină aceste sarcine singură, dacă bărbatul nu are nicio avere. (Dalloz, Rep., Conpeniru viitor la sarcinile căsătoriei, însă
trat de mariage, No. 1947; Suppl., Conpeniru trecuti femeia nu va avea dreptul
trat de mariage, No. 685; Baudry,
Le Cour- „să ceară dela el să plătească partea
tois et Surville, Contrat de mariage, III,
contributivă ce se cuvenea, deoarece ea
No. 1485; Planiol, III, No. 14532; Alexana plăiit o datorie a ei proprie iar nu o
dresco, VIII, partea 1, p. 518).
- datorie a bărbatului. (Rodiăre et Pont, III,
2, Astfel, în cazul când bărbatul nu are
No. 2215; Troplong, Conirat de mariage,
II, No. 1456; Mass6 ei Vergâ sur Zachariae,
nimic, femeia va trebui să suporte toate
IV, $ 649, nota 41, p. 147; Aubry et Rau,
cheltuelie privitoare lao locuinţă comună.
Contrat
ed. 4-a, V, 8 516, p. 404; Laurent, XXII, No.
(Baudry, Le Courtois et Surville,
280; Baudry,Le Courtois et Surville, Conde mariage, III, No. 1486; Alexandresco,
Ă
trat de mariage, ILI, No. 1495; Guillouard,
VIII, partea [, p. 518).
Contrat de mariage, ÎlI, No. 1227; Alexan3. Femeia va trebui să întreţină şi pe
bărbat, dacă nu are nimic, deoarce ea este
dresco, VIII, pariea I, p. 522).

contribue,

după

puterea

mijloacelor

sale

obligată, în acest caz, să suporte în întregime

sarcinile

Conirai

casei.

(Dalloz, Râp.,

de mariage,

No.

Suppl.,

688; Baudry,

Le

Courtois et Surville, III, No. 1486).
4, Bărbatul poate cere ca
femeia
să
verse în mâinele sale suma contributivă la
sarcinele căsătoriei, deoarece
el rămâne,
şeful familiei şi după separaţia de patri-

monii. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 1950; Suppl., Contrat de mariage, III,

No. 685; Huc, IX, No. 276; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrai de mariage,
IL], No. 1488; Guillouard, Contrai de ma-

riage, III, No. 1226; Planiol, III, No. 1436;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 520).
5, Dacă însă este de temut că bărbatul va risipi fondurile ce i se vor da
de femeie,

poate

dându-le

fi autorizată

altă destinaţie,

a plăti ea

femeia

însăşi

fur-

„nisorilor şi școlilor unde copiii sunt educaţi. (Rodiăre et Pont, III. No. 2185; Odier,

I, No. 401; Troplong Contrat de mariage,
II, No. 1435; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 516, nota

65, p.

405;

Dalloz,

Râp..

Con-

trat de mariage, No. 1952; Suppl., Contrat

de

mariage,

No.

685;

Guillouard,

Contrat

de mariage, III, No. 1225; Planiol, IEI, No.
1457; Alexandresco, VIII, partea I, p. 520,
nota

1;

Contra:

femeii

la

Huc,

IX, No.

276).

6. Tribunalele vor hotărî, după împrejurările fiecărei cauze, pariea contributivă
a

țiunile
rom.),

arti.

sarcinile

1575

negăsindu-şi

c. civ.

căsătoriei,

În.

aplicaţia

(1284

dispozi-

c.

în specie.

lexandresco, VIII, partea |, p. 518):

civ.
(A-

7. Soții pot conveni între ei ca numai
unul să contribue la sarcinile căsătoriei,
celălalt necontribuind cu nimic la aceste
III, No. 1452; Alexan(Planiol,
sarcini.

dresco, VIII, partea I, p. 518, nota 5).
8. Hotărîrile pronunţate de tribunale asupra acesiei materii, nu au autoritatea de
lucru judecat, ci sunt provizorii și pot fi
cum a intervenit vreo
modificate după
schimbare în situaţiunea materială a soților. (Rodiere et Pont, III, No. 2182; Lau-

10. Femeia

obligaiă

gurarea

să

separată

dea

vreo

de bunuri

garanţie

contribuţiunii

nu este

peniru

prevăzută

asi-

de.

art.

1448 c. civ. fr. (1266 c. civ. rom.), mai cu
seamă dacă ea îşi execută obligaţia sa şi
nu dă niciun. motiv de temere că nu şi-o
va executa. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 516, text şi nota 63, 64, p. 404; Laurent, XXII, No. 281 urm.; fHuc, IX, No. 2%;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat

mariage,

de

III,

No.

Guillouard,

1485;

Contrat de mariage, III, No. 1226; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 519, 520).
1]. In cazul însă când femeia își manijestă intențiunea de a se sustrage dela

această

contribuţie,

o poate

tribunalul

o-

bliga să dea o garanție în bani sau într'o
ipotecă. (Baudry, Le Couriois et Surville,
Contrat de mariage, Il, No. 1488).
19. Până când nu sa determinat suma

contributivă a femeii separată de_patrimonii, pentru sarcinile familiei, bărbatul
nu poate compensa
care este obligat să

aceasiă

parte

dobânzile
le restiiue

dotei, ' pe
femeii, cu

contributivă a femeii.

(Tro-

piong, Contrat de mariage, II, No. 1437;
Baudry, Le Courtois et Surville, Conirat
de mariage, III, No. 149%; Guillouard, Con-

tat de mariage, II, No. 1228;
dresco, VIII, partea I, p. 522).

AlexanNI

13. În cazul când bărbatul nu areeste nicioda-

avere, femeia separată

de bunuri

toare să contribue în întregimela sarcinele
familiei, chiar pentru cheltuelile de educaţie făcute înainte de separația de patrimonii. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, S$ 516,

nota 61, p. 404%; Dalloz, Rp.

trat
No.

Suppl.,

Con-

de mariage, No. 689; Laurent, XXII,
278, 279; Huc, LX, No. 2%; Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,
II, No. 1490; Guillouard, Contrat de mariage, ITI, No. 1220; Planiol, III, No. 1434;
Alexandresco,

VIII,

partea Î. p. 519).

14. Terţii cari au făcut furnituri bărbatului pentru trebuinţele familiei, după
o părere, au dreptul să acţioneze direct

— 5ll—

.

Art.

1267

DESPRE

CONTRACTUL

pe femeia separată de pairimonii, pentru
plata lor, chiar dacă ea ar fi remis bărbatului partea sa contributivă. (Troploneg,
Contrat de mariage, II, No. 1440; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, nota 67, p. 40;
Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de mariage,
No. 690: Guillouard, Contrat de mariage,
TII, No, 1232).

15. După

altă părere, terţii care au fă-

cut furnituri bărbatului pentru trebuinţele
familiei, nu au dreptul să acţioneze direct
pe femeia separată de bunuri, care este
obligată numai să verse în mâinile bărbatului partea sa coniributivă, ci vor trebui să acționeze pe bărbat care şi după
separația de patrimonii, rămâne şeful fa-

miliei.

(Dalloz,

R€p.,

Contrat

de mariage,

No, 1959; Suppl., Contrat de mariage, No.
690; Laurent, XXII No. 284; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

DE CĂSĂTORIE

Codul

civil

III, No. 1491; Planiol, III, No. 1458; AJexandresco, VIII, partea |. p. 520, 521),

16, Terii vor putea acţiona direct pe
femeia separată de bunuri, când furnitu-

rile au fost făcute
ei
însăşi,
întrucât
conduce
menajul
comun.
(Dalloz, Rep.
Suppl., Contrat de mariage, No. 690; A-

lexandresco,

VIII,

partea

Î, p. 522).

17. In cazul când femeia separată de
patrimonii este obligată singură să susţină sarcinile familiei, deoarece bărbatul este insolvabil. are calitatea şi inte-

resul

să revendice

copiilor

minori

bărbatului.
ville,

Guillouard,

mariage,

Il,

de

Le

Contrat

Alexandreseo,

nota

şi obiectele

de

(Baudry,

Contrat

1225:

lingeria

sechestrate

1).

creditorii

Courtois

de

mariage,

VIII,

|

et Sur-

No.

partea

1486;

III, No.

[, p. 518,

o

Art. 1267.
— In caz de separaţiune de patrimonii, bărbatul
nu este răspunzător pentru întrebuințarea ce ar putea face femeia
cu prețul imobilului său înstrăinat prin autorizaţiunea judecății,
afară numai dacă a luat parte la contract, sau dacă este probat
că prețul a îost primit de dânsul, sau s'a întrebuințat în folosul său.
Dacă însă vânzarea imobilului femeii s'a făcut cu consimţimântul

său,

ori numai

în prezența

sa,

el este

răspunzător

trebuințarea prețului, dar nu răspunde niciodată de
trebuințării lui. (Civ. 1265, 1270; Civ. Fr. 1450).

de în-

utilitatea

în-

Tezi. fr. Art. 1450. — Le mari n'est point garant du defaut d'emploi. ou
de remploi du prix de limmeuble que la femme sparte a aliân€ sous lautorisation de la justice, ă moins qu'il n'ait eoneocuru -au contrat, ou qu'il ne. soit
prouv6 que les deniers ont 6t6 reşus par lui, ou ont tournă ă son profit.
Il est garant du defaut d'emploi, ou de remploi, si la vente a 6t6 faite
en sa prâsence et de son consentement: il ne lest point de Putilită de cet emploi.
INDEX

ALFABETIC
4

_

(la doctrină)

Autorizaţie 2, 3,
Dovadă 6,8, 40.
Insolvabilifate 12.

| Probă 6, 8,
Eroii 6, 6, onial 16
| Reintrebuinţare 2, 3, 5,41,

Intrebuinţare 2, 3,5,11,13.

Justiţie 2, 3,
Lucruri mobile

Mandat 9,

Marturi 6,

10, 13,

tract

ărţi la contract
Prezenţă
4, 5.
Prezumpţiuni 6,
Primirea ipreţului

|

14

43,

Responsabilitate 2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, 12, 13. |

Separaţie

3. 4

DU

3, 4,

de patrimonii 1

41. 43

tilitate 1, 1 ,2, 3,13,
Vânzare
41, 12. 45,

3, 6, 3,

5, 6,7, 10,

|

„

Doctrină.
5
|
,
1. Art. (450 e. civ. fr. (1267 e. civ, romi,

determină responsabilitatea bărbatului în
cazul când femeia separată de patrimonii, vinde imobilele sale. (Dalloz, Rep.

Contrat

de

mariage., No.

2026;

Contrat de mariage, No. „722),
2. Potrivit dispoziţiunilor art.

civ.

În.

(1267

c.

civ.

rom),

Suppl.,
1450

bărbatul,

ce.

în

principiu, nu
întrebuințare

este răspunzător de lipsa de
sau
de
reîntrebuințare a

prețului imobilului
patrimonii, vândut
ţiei. (Dalloz, Rep.,

No,

514)

3.

2037;

” I

zător,

n

femeii
separată de
cu autorizaţia justiContrat de mariase,

Alexandresco,
o

VIII.

acesi caz, bărbatul

potrivit

articol, număi

i

va

_ dispoziţiunilor

dacă

partea
fi

a luat parte

x

|, p.

raspun-

aceluiaşi

la con-

tract, sau dacă este probat că prețul a fost
primit de dânsul, sau sa întrebuințat în
folosul său. (Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 2057; Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 725; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 514),
Au
4. Pentru ca bă:batul să fie considerat
că a luat parte la contract, trebucşte ca el

să fi luat parte la încheierea a însăşi convențiunii, nefiind deajuns numai dacă a

fost prezent

la facerea actului, nici dacă

a autorizat pe femeia lui să dea chitanţă
descărcătoare de prețul primit mai târziu,

nici

+

— 512—

dacă

a fost

față

la numararea

pre-

DESPRE

Codul

civil

țului.

(Dalloz,

No.

Râp.,

2039).

5. In

dreptul

Contrat

român,

de

CONTRACTUL
mariage,

potrivit

dispozi-

țiilor art, 1267 c. civ., contrar ca în dreptul francez unde art. 1450 $ 2 c. civ., pre„vede că bărbatul răspunde de lipsa de întrebuințare, dacă vânzarea a avut loc în
prezența sa şi cu consimţimântul
său,
bărbatul va fi răspunzător dacă vânzarea
sa făcut cu consimțimântul lui sau numai
în prezenţa sa. (Alexandresco, VIII, pariea Î, p. 514, nota 1, 516).
6. Proba că bărbatul
a primit preţul
imobilului vândut sau că i-a profitat, se
va putea face prin orice mijloace de dovadă, chiar prin martori şi prezumpțiuni
până la orice valoare. (Rodiere et Pont,
TIT, No. 2212; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 516, nota 74, p. 407; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 2041; Suppl., Contrat de mariage, No. 725; Laurent, XXII,

No.

527; Baudry,

Le Courtois et Surville,

Contrat de mariage, III, No. 1526; Jouitou,
Regime dotal, No. 622; Guillouard, Contrar
de mariage, III, No. 1214; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 515).
7. Potrivit dispoziţiilor art. 1450 $ 2 c,
civ. fr. (1267 $ 2 e. civ. rom.), când vân-

zarea

imobilului

femeii

separată

de

bu-

nuri sa făcut cu consinițimântul său sau
numai în prezenţa sa, el este răspunzător
de lipsa de întrebuințare sau reîntrebuintare a pretului. (Dalloz, R&p., Contrat de
mariage, No. 2027, 2038; Suppl., Contrat
de mariage, No. 725; Alexandresco, VIII,
partea 1, p. 516).
i
$. In cazul când bărbatul a autorizat

pe femeia sa separată de bunuri să vândă

imobilul,

el nu

ponsabilitate,

se poate

dovedind

descărca

că

preţul

de

res-

a fost

incasat de femeie şi că el nu a profitat
de acest preț. (Roditre et Pont, III, No.
2206 urm.; Troplong. Contraţ de mariage,

II, No. 1451; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,$ 516,
nota 75,
trat de
No. 552;
Contrat
louard.

p. 407: Dalloz, Rep, Suppl., Conmariage, No. 724; Laurent, XXII,
Baudry, Le Courtois et Surville,
de mariage, III, No. 1527; GuilContrat de mariage, III, No. 1215;

Alexandresco. VIII, partea I, p. 515; Con-

tra: Marcad6, Art. 1450, No. 1, 2).
9. Responsabilitatea bărbatului
chiar dacă şi-a dat consimţimântul

zare

prin

procurator.

(Troplong,

există
la vân-

Con-

tract de mariage, II, No. 1447; Contra:
Dalloz; Râp., Contrat de mariage, II, No.
2055).

,

10. Dispozitţiunile art. 1450 c. civ. fr,
(1267 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi la o vânzare mobiliară cu toate că acest

Art.

1268. — Inchirierea

sau

articol vorbeşte numai de vânzarea imobilelor femeiei separate de bunuri. (Rodiăre et Pont, III, No. 2214; Huc, IX, No.

284; Jouitou, Râgime dotal, No. 620; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1216;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 517).
11. Potrivit dispoziţiunilor art. 1450 c.
civ. îr. (1268 c. civ. rom.), bărbatul nu este
niciodată răspunzător de utilitatea întrebuinţării prețului imobilului vândut, oricât de rea ar fi ea. (Dalloz, Râp., Con-

trat

de mariage,

1) A

31235

—

se vedea

Codul

Codul

Caragea,

civil adnotat

—

partea

VIII

No.

2046;

Suppl.,

Con-

trat de mariage, No. 726; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 516).
12. Bărbatul nu este
răspunzător
de
pierderea prețului din cauza insolvabilității cumpărătorului, chiar dacă această
insolvabilitate exista în momentul
vân-

zării.

(Dalloz,

Rep.

Contrat

de mariage,

No. 2046; Suppl., Contrat de mariage,
726; Contra: Rodiere et Pont, [Il],

No.
No.

2207).

13. Când
reîntrebuințarea a fost făcută în bunuri mobilare, bărbatul nu are
nicio, răspundere, deoarece potrivit dispozițiunilor art. 1450 c. civ. fr. (1267 c.
civ. rom.), el nu este răspunzător de u-

tilitatea întrebuințării.

(Dalloz, Râp., Con-

irat de mariage, No. 2047; Contra: Rodiere et Pont. II, No. 893).
14, Dispoziţiunile art. 1450 c. civ. în,
(1267 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiune
şi la lucrurile mobile, deşi ele vorbesc
numai de imobile. (Dalloz, Râp., Conirat
de mariage, No, 2049; Suppl., Contrat de

mariage,

No.

727; Huc, IX, No. 284; Guil-

louard, Contrat de mariage, III, No. 1216),.
15. Dispoziţiunile ari. 1450 ce. civ. fr.
(1267 c. civ, rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
numai la vânzare, (Dalloz, Rep.. Contrat
de mariage, No. 2050; Suppl., Contrat de
mariage, No. 728).
-

16. Dispoziţiunile

art,

1450

ce. civ.

îr.

(1267 e. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea
oricare ar fi regimul matrimonial adoptat
de soţi la căsătoria lor, dotal sau alt regim, (Roditre et Pont, [IL, No. 2010; Tro-

plong,

Contrat

de mariage,

II, No.

1460; III, No. 2295; Marcad6, Ari.
No. 5, 6, Art. 1558, No. 1; Aubry et
ed. 4-a, V, $ 532, p. 519, $ 541, p. 640;
loz, R&p., Contrat de mariage, No.

2055,

3114,

5116;

Suppl.,

Contrat

de

1459,

1450,
Rau,
Dal2051,

ma-,

riage, No. 729; Laurent, XXIII, No. 446;
Huc, IX, No. 504; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1529;

Guillouard,

Contrat

de mariage,

III, No.

1675; IV No. 2177; Pianiol, III, No, 1666;
Alexandresco,
VIII,
partea
|,
p. 51%;
Comp. contra: Odier, II, No. 935, 986).

arendarea

averile dotale ale femeii, pe mai mult de
gatoare 1), în caz de separaţiune

Art. 1268

DE CĂSĂTORIE

ce

face

bărbatul.

de

cinci ani, nu suntobli-

de patrimonii sau de desfacerea

3, cap. 4, art. 9,

— 513 —

.

23

Art. 1268

DESPRE

căsătoriei,

pentru

CONTRACTUL

femee,

sau

DE

Codul

CĂSĂTORIE

pentru moştenitorii săi,

civil

decât până

la împlinirea de cinci ani dela începutul lor, sau până la împlinirea
fiecărui period cincinal următor în care se află părţile, la epoca
separațiunii de patrimonii sau a desfacerii căsătoriei. (Civ. 209,
427, 534, 1256 urm., 1269 urm., 1419; Civ. Fr. 1429).
Tezi. fr.

Art. 1429. —

Les baux que le mari seul a, faits des

biens

de

sa femme pour un temps qui excăde neuf ans, ne sont, en cas de dissolution
de
la communaută, obligatoires vis-ă-vis de la femme ou de ses hâritiers que pour
le temps qui reste ă eourir soit de la premidre periode de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de maniăre
que
le fermier n'ait gue.le droit d'achever la jouissance de la periode de neuf ans
ou il se trouve. INDEX

ALFABETIC

(a
Anulare 3, 9—13,
Arendare 1 urm.

doctrină)

19.

Lucruri mobile 20,
Moștenitori 1 urm.
Nulitate 3, 9-43, 19,

Cesiune.de chirii 17.
Confirmare 6.
Consimţimântul femeii 7,

Obiceiuri 14,
Plată anticipată 14-—17.

19,
Daune-interese 8,
Desfacerea
căsătoriei
1
urm.
Dotă 1 urm.
Executarea contractului 2,
Femeie 1 urm.
Fraudă 9—13,
Inchiriere 1 urm.
Locaţiune 1 urm.

Piata

din

nou

17,

a

Preţ mic 13.
Ratiticare 6,
Reductibilitate

preţului

3,

Reziliere 18...
Separaţie
urm,

de

4, 5, 8.

.

patrimonii

Somaţie

5.

Termen

1 urm.

are

dreptul

de

lor

decât

pe

termenul

a închiria

prevăzut

văzut

de art. 1429 e. civ. fr. (19268 c. civ,
trebui să fie executat de femeie
în toate dispoziţiunile sale, (Dalloz, Râp.,
rom.), va

Contrat de mariage, No. 1370).
3. Contractul de închiriere
a imobilelor dotale făcut de bărbat,
pe un termen
ma! mare decât cel prevăzut
c, civ fr, (1268 e. civ, Tom.), de art. 1400
ci numai reductibil conform nu este nul,
nilor acestui articol, (Rodiăre dispoziţiuet Ponf, II,
No. 919; Aubry et Rau,
p. 545 urm.: Dalloz, Rep., ed. 4-a, V, $ 510,
Contrat de mariage, No. 156%; Louage, No.
57; Suppl.,
Contrat de mariage, No.
Laurent,
XXVII, No. 1%; Guillouard,491;Contrat
de
mariage, ÎI, No. 788: Alexandresco,
VIII,
partea |, p. 495).
.

de

a

cere

reducerea

contractului de locaţiune la termenul
prevăzut de lege aparține numai
femei sau
moștenitorilor săi;
Prin
urmare, ei pot
cere menținerea contractului
pe toată durata şi locaţarul
nu

poate

face

separaţia

de

patrimonii

sau

la

nicio

o-

—

(Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
1568; Baudry, Le Courtois et SurvillNo.
e,

Contrat de mariage, I, No. 774 ter.),
6. Faptul de a fi lăsat locatarul

mobil după termenul când trebuia să în i-

de art. 1429 c. civ. fr. (1268 e. civ. rom.).
(Dalloz, Râp.. Conirat de mariage, No.
1564, 1565; Suppl., Contrat de mariage, No.
491; Alexandresco, VIII, partea |, p. 280).
2. Contractul redus la termenul pre-

4. Dreptul

La

desfacerea
căsătoriei,
locatarul
poate
soma pe femeie sau moştenitori pentru
a
se pronunța dacă vor reducerea termenului contractului
sau
menţinerea
lui.

singur imobilele dotale ale. femeii, însă
contractele de închiriere nu sunt obligatorii pentru femeie în ceea ce priveşte

durata

495).

9,

1

Doctrină,

1. Bărbatul

biecţiune. (Troplong, Contrat de louage,
I, No. 151; Aubry et Rau, ed, 4-a, V, $ 510,
p: 545, 546; Dalloz, Re&p., Contrat de
mariage, No. 1567; Suppl., Contrat de
ma.
riage, No. 491; Laurent, XXII, No.
136:
Huc, IX, No. 191; Baudry, Le Courtois
et
Surville, Contrat de mariage, 1, No.
774
ter.; Guillouard, Contrat de mariage,
II].
No. 768: Alexandresco, VIII. partea
|], p.
981.

constitue o ratificare. (Dalloz, Rp. iasă,
Contrat. de mariage, No, 1568).
7. Dacă
închirierea imobilului doial

sa

făcut

atât de

bărbat

meie, contractele sunt
femeie şi moştenitorii
dispoziţiunile art. 1429

cât şi de

fe-

obligatorii pentru
lor, în acest caz
ce. civ. fr. (1268c,

civ.
rom),
nemaigăsindu-şi
aplicaţia.
(Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.

1369; Suppl., Contrat de mariage,
No. 494;
Laurent, XXII, No. 140; Huc, LX, No.
191:
uillouard, Contrat de mariage, II, No.

791; Planiol, III, p. 115, nota 1; Contra
:
Alexandresco, VIII, partea I, p. 281).

8. In cazul când

femeia

beneficiază de

dispoziţiile art. 1429 e. civ. fr. (1268 ce. civ.
Tom.), şi cere reducerea termenului contractului de locaţiune încheiat de bărbat,
acesta sau moştenitorii lui nu datorese

nicio despăgubire locatarului dacă a
rătat în contract calitatea de soț în careaa lucrat. (Rodire et Pont, II,
95;
Marcad€, Art. 1450, No. 5; Aubry No.
et Rau,
ed. 4-a, V, $ 510, nota 20, p. 546; Dalloz.
Rep., Contrat de mariage, No. 1371: Louage,
No. 57; Suppl., Contrat de mariage, No.

495;

Laurent,

XX,

No.

137;

Baudry,

Le

- Courtois et Surville, Contrat de mariage,
I, No. 777: Guillouard, Contrat de mariage.
II, No.

514—

794).

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

9. Femeia poate cere anularea contractului de închiriere, încheiat de bărbat şi
pe un termen mai mic decât cel prevăzut
de art. 1429 ce. civ. fr. (1208 ce. civ. rom),
dacă a fost făcut în frauda drepturilor

sale. (Rodiăre et Pont, II, No. 924; Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, 8 510, nota 15, p., 345;
Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
No.
1575; Louage, No. 57; Suppl., Conirai de
mariage, No. 496; Laurent, XXII, No. 145:
Baudry, Le Courtois et Surville, Conirat

de mariage,
a:

I, No.

778; Guillouard,

Con-

trat de mariage, II, No. 789; Alexandresco, VIII, partea IL, p. 495),
i
10. In acest caz, pentru a putea cere
anularea contractului de
locaţiune, femeia va trebui să dovedească intenţiunea

frauduloasă

a bărbatului

şi complicitatea

terțului locatar. (Dalloz, R€p., Contrai de
mariage, No. 1575, 1576).
1]. Astfel, sa considerat ca fraudulos.
un contract de închiriere încheiat în momentul când -unul dintre .soţi era foarte
grav bolnav şi deci era probabilă desfacerea căsătoriei prin deces. (Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No.
1375;
Suppl,
_Contrat de mariage, No. 496),
*
12, De asemenea; contractul de. închi-

riere încheiat de bărbat în momentul când

starea proastă a afacerilor sale, făcea iminentăo cerere de separație de patri-

monii din partea
femeii
Ra
Suppl., Contrat de

sale. (Dalloz,
mariage, No.

13. Faptul că preţul locaţiunii, este prea
mic, nu poate constitui prin el însuşi un
motiv de nulitate a contractului pentru

femeie, dacă nu se stabileşte frauda.

(Ro-

diere et Pont, Il, No. 924; Troplong, Contrat de mariage, II, No. 1050; Dalloz,
R€p.„. Contrat de mariage, No. 1377; Laurent, XXII, No. 144; Guillouard, Contrat
de mariage. II, No. 790; Louage, I, No.

4;

Alerandreseo,

VIII,

partea

DE

riage,

I, No.

]4.

Bărbatul

form

cum

ar

uzurilor,

poate
fi pe

preţul

Rep.
Conirat
Suppl., Contrat

lexandresco,

încasa

şase

p.

282,

de
de

locaţiunii.

4%,

nota

15, În acest

|,

18.

Bărbatul

caz, locatarul

este

281,

liberat

însă femeia are dreptul să ceară restituirea! chiriei încasate pe epoca când -bărbatul nu mai avea dreptul so încaseze.

(Dalloz,

e

1579:

Rp...

Suppl.,

16. Dacă

contractul

tale,

plata

mai

mult

Contrat

Contrat

de

însă

de

timp,

No.

de mariage, No. 497).

bărbatul

locaţiunea

chiriilor,

mariage,

prin

tribunalul

a

anticipație,
va

în

stipulat

imobilelor
putea

do-

pe

găsi

că bărbatul a trecut peste limitele dreptu-

lui de administraţie şi poate obliga pe locatar să plătească din nou preţul locaţiunii

femeii
vând
XXII,

Le

sau

moștenitorilor

recurs contra
No. 159; Huc,

Courtois

săi,

a-

acesta

bărbatului. (Laurent,
IX, No. 191; Baudry,

et Surville,

Contrat

de

ma-

—

are

dreptul

să

rezilieze

contractele de închiriere ale imobilelor dotale, ori care ar fi durata lor, deoarece rezilierea constitue un act de administrație pe care el are dreptul să-l facă. (Ro-

diere et Pont, II, No. 925; Maread6, Art.
1428, No. 2; Aubry et Rau ed. 4-a, V, $
510, nota 8, p. 344; Dalloz, R6p., Suppl.
Conirai de mariage, No. 499; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,
I, No.

Contrat

782;

de

Huc,

IX,

No.

mariage,

192;

Guillouard,

II, No. 780;

Alexan-

dresco, VIII, partea ÎI, p. 281).
19. Clauza prevăzută în contractul

de

batul

fe-

căsătorie prin

care

nu poate

se stipulează

să închirieze

că băr-

imobilele

meii fără
consimțimântul acesteia,
nu
este valabilă, deoarece legea prevede că

administraţia averei dotale se va da sau
bărbatului sau femeiei, dar nu o împarte
între ambii soţi. (Rodiere et Pont, III,
No. 1759; Alexandresco, VIII, partea l,

p. 281, 298, 299).

20. Dispoziţiunile art. 1429 şi 1430 c.
civ. fr. (1268 şi 1269 c. civ. rom), nu-și
găsesc aplicațiune la locaţiunea bunurilor mobile, afară dacă ele constituesc accesorul unui imobil. (Dalloz, R&p., Louage,
No. 868).

(Continuare dela 1524 până la 1927)

con-

(Dalloz,

pagina

4).

Jurisprudenţă:

mariage,
No..
1597;
mariage, No. 497; A-

VIII, partea

282).

de

285).

antici-

înainte,

Gouillouard, Contrat

17, Dispoziţiunile acestea îşi găsesc aplicaţiunea şi la cesiunea de chirii ce ar
face-o bărbatul. (Aubry et Rau, ed. 4-a,:
V, $ 510, p. 546, 547; Guillouard, Contrat
de mariage, II, No. 795; Planiol, III, No.
1060; Alexandresco, VIII, partea I, p. 282,

Î, pagina

prin

luni

781;

mariage, Il, No. 795 urm.; Planiol, II,
No. 1060; Alexandresco, VIil, pariea 1,

495).
paţie,

" Art. 1268

CĂSĂTORIE

1. Deşi potrivit art. 1242 cod. civ. administrarea averii dotale în timpul căsătoriei o are soțul, totuşi această stare de

depeâdenţă a soţiei, legiuitorul a limitat-o la actele de administraţie şi prin art.
1268 şi 1269 cod. civ. a dispus că închirierile şi arendările peste 5 ani sau prelungirile contractelor făcute înainte de un
anume termen să nu fie obligatorii pentru soţie sau moştenitorii ei după desia-

cerea căsătoriei,

Intrucât soţia nu are căderea să facă
acte de administraţiune asupra averii doiale, ea, după desfacerea căsătoriei, este
în drept dacă voeşte, să ceară reducerea
sau anularea
contractelor de închiriere

sau

arendare

prevăzute de
semnat acele

întocmite

sent.

828

din

1926,

No.

1560).

515—

peste

termenele

lege, chiar în cazul când a
coniracte, (Trib. Ilfov, $. I,

2 Oct.

1926,

Jurispr.

Gen.

Art.

1269-1270

"DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Codul

Art. 1269. — Reînnoirea de arendare sau de
rilor dotale, făcută de bărbat înaintea exipirărei
mai mult de doi ani pentru bunurile rurale și cu
an pentru case, rămâne fără efect pentru femee
săi, dacă, în momentul separaţiunii de patrimonii
căsătoriei, încă n'a început a se pune în lucrare.
1419; Civ. Fr. 1430).
Text. fr. Ari. 1430. — Les baux de neuf ans ou
seulfa passes on renouvelles des biens de sa femme,

civil

închiriere a avecontractului, cu
mai mult de un
sau moștenitorii
sau al desfacerii
(Civ. 534, 1268,

au-dessous que le mari
plus de trois ans avant

lexpiration du bail courant sil s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant

la meme

&poque

siil s'agit de maisons,

tion n'ait commence

avant

sont sans effet, A moins

la dissolution

Doctrină.

femeii,

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1450 ce,
civ. în. (1269 ce. civ. rom), bărbatul nu
poate reînnoi contractele de locaţiune ale
bunurilor imobiliare ale femeii, decât conformându-se acestui articol. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 281, 495, 494).
2. În cazul când femeia sau moştenitorii săi beneficiază de dispoziţiile art. 1450
e. civ. fr. (1269 ce. civ. rom). locatarul nu
va avea dreptul să ceară vreo îndemni-

tate dela

bărbat,

afară

de cazul când

a-

cesta nu a făcut cunoscut locatarului că
“imobilul închiriat aparţine femeii.
(Rodi&re et Pont, II, No. 923; Marcadă, Art,
1430, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 510, nota 20, p. 346; Dalloz, Râp., Con-

trat

de

mariage,

trat

de

mariage,

No.

No.

No.

157: Guillouard,

II, No.

794).

3. Femeia

nici

1574;

495;

Suppl.,

Con-

Laurent,

XXII

Contrat

întrun

de mariage,

caz nu

poate

fi

aceasta

contractul.
tra:

va

fi obligată

(Huc, IX, No.

Alexandresco,

VIII,

trat

de

mariage,

No.

496;

No. 145; Guillouard,
II, No. 789).

fosi încheiat

însă

contractul

de bărbat

Corirat

de

de căsătorie

a

cu consimţimântul

con-

|, p. 492).

Laurent,

Contrat

XXII,

de mariage,

Jurisprudenţă.
Continuare

dela 1924 până la 1927).

1. Dispoziţiunile

art.

1269

şi

1419

din

codul civil, se aplică, pe cale de analogie
şi contractelor

de

de închiriere sau arendare,

$. IL, 224 din 9 Iulie
niei 17.—18/1925).

4, Dacă

Guiliouard,

789).

partea

drepturilor femeii. (Rodicre et Pont, II,
No. 294; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 510,
nota 15, p. 345; Dalloz, Rep., Suppl., Con-

mariage,

193;

să respecte

195; Comp.

art, 1450 e. ci. Îr. (1269 e. civ. rom.), poate
îi anulat după cerere femeii sau a moştenitorilor săi dacă a fost făcut în frauda

încheiate

II,: No.

ex6cu-

5. Contractul de locaţiune chiar în cazul când trebueşte respectat, deoarece este
făcut în conformitate cu dispoziţiunile

obligată să plătească vreo
indemnitate
locatarului. (Rodi&re et Pont, II, No. 935;

Huc, IX, No.

que leur

de la communaute.

secheştrii

judiciari.

De

a-

ceste dispoziţiuni însă, nu se pot prevala
decât proprietarii imobilelor. (Trib. Dolj,
2. A

se

vedea:

art.

1923. Justiţia Olte-

1655,

nota

2).

Art. 1210. — Separaţiunea de patrimonii între bărbatși femee
poate înceta, și regimul creat prin contractul de căsătorie poate
îi restabilit, cu consimțimântul ambelor părţi.
Această restabilire nu se poate face decât prin tribunal, după
formele prescrise în codicele de procedură.
,
In acest caz, toate sunt puse în starea de mai înainte, ca și
cum n'ar fi fost separaţiune, fără însă a se atinge întru nimic
efectul actelor făcute de femee,

în urmarea

art. 1265,

1266

şi 1267.

Verice convenţiune, prin care soţii ar modifica regimul creat
prin contractul lor de căsătorie, este nulă. (Civ. 5, 968, 1008, 1223
urm., 1226 urm., 1228 urm., 1232, 1256 urm.; Pr. civ. 340, 634

urm.;

L. asupra

înscrierei

firmelor,

Art.

— 516—

7; Civ.

Fr.

1451).

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Art. 1270

DE CĂSĂTORIE

Tezi. fr. Art. 1451. — La communaut dissoute par la sâparation soit de
corps et de biens, soit de biens seulement, peut-âtre râtablie du consentement
des deux parties.

Elle ne peut letre que par un acte pass6 devant notaire

et avec

minute,

dont une expâdition doit âtre affichâe dans la forme de Lartiele 1445.
En ce cas, la communaut6 râtablie reprend son effet du jour du mariage:

les chose sont remises au mâme 6tat que sil n'y avait point

eu de

s&paration,

sans prejudice nanmoins de lex6eution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu
âtre faits par la femme en conformitt de larticl 1449.
Toute convention par laquelle les €poux retabliraient leur communaute
sous des conditions diffârentes de celles qui la r&glaient antârieurement, est nulle.
va fi ridicată,

INDEX ALFABETIC

strage

(la doctrină)
Anulare 8, 9.
Ascendent 3,
Autocitate de lucru

Publicaţie 4, 5, 6.
Regim matrimonial
Retroactivitate 7.

jude-

cat 11,

Revocarea

Condiţiune 1, 2.
Fraudă 2,
Imutabilitate 8, 9, 12.

separaţiei

1

Incetarea separaţiei 1 urm.
Minor 3.

Um.

Terți 4, 7,

Doctrină,
1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1451 ce.
civ. fr. (1270 c. civ. rom), pentru ca să
poată înceta separaţiunea de patrimonii
între bărbat şi femeie şi să se restabilească regimul creat prin contractul de căsătorie, trebueşte să existe consimţimântul ambelor părți. (Pothier, VIL De la

communautâ, No. 526; Rodiăre et Pont, III,

No. 2186, 2226; Demante et Colmet de
Santerre, VI, No. 105 bis, UI; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 516, p. 410; Dalloz, R&p.,
Contrat de mariage, No. 2078; Laurent,

XXII,

No.

354;

Baudry,

Le

Courtois,

et

Surville, Contrat de mariage, II, No. 980;
Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
1229; Pianiol, II, No. 1200; Alexandresco,
VIII, partea [, p. 525, 524, text şi nota 2),
2, Consiatarea consimţimântului
părților trebueşte să aibă loc în forma prevăzută de lege pentru a se înlătura contestaţiile şi fraudele. (Pothier. VII, De la

communaut€,

No. 525; Alexandresco,

VIII,

partea ], p. 524, text şi nota 4).
3. Femeia minoră nu are nevoie de
torizația ascendențţilor săi pentru a
să înceteze starea de separaţiune de
trimonii. (Dalloz,
Rp,
Contrat de

riage, No. 2079).
4. In cazul când
cațiunile

rii

de

prevăzute

separaţiune

opozabilă

Contrat

|
sau

nu

de patrimonii

terțelor persoane.

de

făcut

publi-

de lege, ridicarea stă-

No.

mariage,

nu

este

(Dalloz, R&p.

2085;

Suppl.,

Conirat de mariage, No. 755; Huc, IX, No.
285; Guillouard, Contrat de mariage, III,

No. 1252; Alexandresco,
524,

525,

text

şi nota

VIII, partea Î, p.

1).

5. Intre soţi însă, în acest caz, după pă-

rerea

dominantă,

separaţia

de

patrimonii

— 51

ei nu se pot

dacă nu

p. 4it:

Dalloz,

Râp.,

ce

sau

caţiile. (Rodiere et Pont,
Aubry et Rau, ed. 4-a, V,

au

su-

făcut-o

făcut publi-

III, No. 2230;
$ 516, nota 85,

Suppl.,

Contrat

de

mariage, No. 735; Laurent, XXII, No. 356;
Huc, IX, No. 286; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, Îl, No. 985:
Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
19232; Alexandresco, VIII, partea I, p. 535,
nota 1; Contra: Troplong, Contrat de mariage, II, No. 1468; Masse et Vergâ sur
Zachariae, IV, $ 649, nota 67, p. 156).
6. Publicitatea prevăzută de lege
nu

este

supusă

dresco,
„7.
În
ție de
starea

niciunui

termen.

(Alexan-

VIII, partea LI, p. 525),
caz de ridicarea stării de separapatrimonii, lucrurile sunt puse în
de mai înainte ca şi cum nu ar fi

fost separaţiune de patrimonii, fără însă
a se atinge întru nimic, efeciul actelor fă-

cute de femeie şi drepturile terţelor persoane. (Dalloz,. Râp., Contrat de mariage,
No. 2086; Suppl., Contrat de mariage, No.
738; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrai de mariage, ÎI, No. 981; Planiol, III,
No. 1203; Alexandresco, VIII, partea |,

p. 525, 526).

9. Potrivit dispoziţiunilor părţii finale
a art. 14541 ec. civ. îr. (1270 e, civ, rom),
orice convenţiune prin care soţii ar modifica, cu ocazia ridicării stării de separație
de patrimonii, regimul creat prin conirac-

tul lor de

căsătorie,

et

de

Colmet

VI; Aubry

aucere
pama-

deoarece

convenţiunea

între ei, chiar
10.

urm.
|
Ridicarea separaţiei 4 urm.
Separaţie contractuală
12,
Separaţie de patrimonii 1

Modificare 8, 9, 12,
Nulitate 8, 9.

dela

este nulă.

Santerre,

et Rau,

VI,

No.

ed. 4-a, V,

(Demante
105

bis,

$ 516, p:

411; Dalloz, Reâp., Contrat de mariage,
No, 2089; Laurent, XXII, No. 551; Huc,
IX, No. 286; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1284: Planiol, III, No. 1201;
Alexandresco, VIII, partea | p. 526).
9. In acest caz, nulitatea atinge nu numai clauza modificatoare a vechiului contract matrimonial, ci întreaga
conveniiune care desființează separaţia de patrimonii aşa încât soţii vor continua a
rămâne separați de bunuri, deoarece condiţia ilicită este nulă şi desființează con-

venția

ce atârnă

de

ea.

(Iroplong,

Con-

trat de mariage, II, No. 1470; Mourlon, III,
No. 204; Demante et Colmet de Santerre,

VI,

=
Î—

No.

105

bis,

VI;

Laurent,

XXII,

No.

Art. 1271
358;

DESPRE

Huc,

tois

IX,

No.

et Surville,

286;

CONTRACTUL

Baudry,

Contrat

de

Le

II,

lier,

VII,

Theorie

Communaute,

No. 529;

raisonnâe

code

p. 142; Duranton,

XIV.

du

No.

431;

V,

illouard,

Roditre

p.

art.

151

c.

civ.

Le

Courtois

et Surville,

matriage, Il, No. 988).
1]. După ce sa revocat

Courtois et Surville,
III,

No.

No.

1673:

de

625;

separaţia

de

dresco,

III. —

III,

mariage,

No.

VIII, partea 1, p. 327).

lui imutabilităţii convenţiunilor matrimoniale. (Mass et Verg€ sur Zachariae, IV,
$ 665, text şi nota 2, p. 217; Baudry, Le

Contrat

Secţiunea

de

nu poate fi modificată pe baza principiu-

în.

(1270 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
oricare ar îi regimul sub care sau căsătorit soţii.
(Dalloz, Râp., Contrat de
mariage, No. 2091; Huc, IX, No. 286; Bau-

dry,

regim

12. Dispoziţiunile art. 1451 ce. civ, fr.
(1270 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea decât la separaţiunea judiciară, iar
nu şi la separaţiunea contractuală care

4ll).

10. Dispoziţiunile

Contrat

1236; Alexandresco,

et Pont, III, No. 2255; Odier, I, 424; Mass6
ei Verge sur Zachariae, IV, $ 649, nota
59, p. 251; Marcadă, Art. 1541, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 516, text şi nota
S4,

vechiul

ricol. (Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, II, No. 988; Gu-

Yau-

civil,

restabilindu-se

civil

matrimonial, femeia va putea cere din
nou separaţia de patrimonii dacă va interveni o cauză care pune dota în pe-

No. 985; Guillouard, Contrat de mariage,
UI, No. 1254; Planiol, III, No. 1202; Alexandresco, VIII, partea IL, p. 526; Contra;

Pothier,

Coâul

CĂSĂTORIE

patrimonii,

Cour-

mariage,

DE

Despre

1482:

Guillouard,

Contrat

Planiol,

VIII, partea

restituțiunea

Contrat

Jouitou,
III,

de matriage,

Regime

dotal,

de mariage,

No.

1428;

I, p. 527, 555).

No.

III,

Alexan-

dotei.

Art. 1271. — Obligaţiunea de a restitui dota ia naștere sau prin
desiacerea căsătoriei, sau prin separaţiunea de patrimonii, sau
prin absența unui dintre soți1). (Civ. 98 urm., 106 urm., 209 urm,
211, 1256 urm., 1292; Pr. civ. 409, 717; C. com. 793 urm).
INDEX
iz.

ALFABETIC

(a

doctrină)

Absenţă 13,
Acţiune personală 3,
Adulter 5.
Anulare 11.
Căsătorie putativă 11.
Compensaţie! 7,
Deces 9,
Desfacerea căsătoriei 9, 10,

11

Divorţ 9, 10.
Drept francez 1.
Faliment 14.
Incetare din vieață

9.

Ipotecă legală 4.
Legat 7.
Moarte 9.
Nulitate 11.
Refuz 6.
Registre de foi dotale 8,
| Restituirea dotei 1 urm,

IV, No. 5658; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 537, nota 5).
,
4. Acţiunea
pentru
restituirea
dotei
fiind şi ipotecară, poate
fi exercitată,
după
împrejurări,
contra
terţilor,
din
cauza ipotecii legale ce o are femeia asupra bunurilor imobile ale bărbatului.

Sancţiune 8.

(Troplong,

Ssparaţie de patrimonii 12.
Terţi 4, 8,
Testament 7.
Transcriere 8.

5658; Alexandresco,
nota 5).

Doctrină,
]. Textul art. 1271 ce. civ. rom., nu există
în codul civil fraucez, însă dispoziţiunile
sale sunt admise şi în dreptul francez.
(Alexandresco, VIII, partea |, p. 544 nota

1; Comp.: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 540,
p. 624; Huc, IX, No. 495; Baudry, Le Cour-

Contrat

de

mariage,

VIII,

IV, No.

partea [, p. 557,

5. Femeia are drept la restituirea dotei
chiar dacă ar fi fost condamnată pentru
adulter. (Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1877; Ale-

xandresco, VIII, partea ÎI, p. 54).
i
6. Bărbatul nu poate refuza restituirea
dotei sub motivul că ea este necesară întreţinerii sale. (Rodiere et Pont, III, No.
1950; Troplong, Contrat de mariage, IV,

No. 5615; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1877; Alexan-

dresco,
VIII,
nota 2).

partea

I,

p.

542,

text

şi

tois et Surville, Contrat de mariage, ill,
No. 1876: Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 2119; Planiol, IIL, No. 1642),
2. Deoarece dota este adusă bărbatului
pentru a-l ajuta la susținerea sarcinilor
căsătoriei, ea trebueşte restituită femeii
sau reprezentanţilor ei, când aceste sar-

partea ], p. 542,

tea Î, p. 537, 544).
3. Actiunea pentru restituirea dotei este
personală contra bărbatului sau moştenitorilor săi. (Troplong, Contrat de mariage,
PI

codul de procedură civilă română, când
dota se restitue în cazurile prevăzute de
ari. 1271 c. civ., restituirea se va trece în
registrul
transcrierii
pe
marginea foii

cini au încetat.

1) Textul

(Alexandresco,

acestui

articol 121,

nu

VIII,

există

par-

in

Codul

,

7. Chiar dacă bărbatul ar fi constituit un
legat femeii saje, el este obligat să restitue dota, deoarece dota nu se poate compensa cu legatul. (Troplong, Contrat de
mariage, IV, No. 5619; Alexandresco, VIII,
8. Potrivit

Civil

— 518—

Francez,

545),

dispoziţiunilor

art.

7I7

din

Codul

civil]

unde

este

DESPRE
irecui

coniractul

de

CONTRACTUL
căsătorie,

după cererea părţii interesate, Această dis-

poziţiune unu are nicio sancţiune şi are de
scop să înştiinţeze
pe terţi că
dota nu
se mai află în mâinile bărbatului. (Alexan-

dresco,
nota

VIII,

partea

I, p.

544,

text

şi

2).

9. Bărbatul sau moşienitorii săi sunt obligaţi a restitui doia în cazul când căsătoria este desfăcută prin moarte sau prin
transcrierea hotăririi de divorţ. (Alexan-

dresco, VIII, partea |, p. 544).

10. Până la transcrierea hotărîrii de divorț, femeia are dreptul să ia măsuri pentru asigurarea dotei sale mobiliare, care
este în pericol a se pierde. (Alexandresco,
VIII, partea Î, p. 544, nota 3).
,
1]. În caz de anularea unei
căsătorii
putative, dota va trebui restituită, ca şi la
desfacerea căsătoriei. (Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1577; Alexandresco, VIII, partea I, p. 544,
nota

4).

-

12. Dota trebueşte restituită, în caz de
separație de patrimonii între soţi. (Alexandresco, VIII, partea LI. p. 545).
13. Dota trebuește restituită, de aseme-

Art.

19719. —

Dacă

dota

1273

urm.;

Art,

'DE CĂSĂTORIE

1272

nca, în caz de absenţă declarată a unuia
dintre soţi. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
3 540, p. 624; Huc, [, No. 425; IX, No. 49%;
Baudry et Fourcade, Personnes, IL, No. 1184;
Baudry, Le Courtois et Survilie, Contrat
de mariage, III, No. 1881; Jouitou, Râgime
dotal, No. 408; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2119; Planiol, III, No. 164;
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 545; Nacu,

III, No. 237).
14. De asemenea,

dota

trebueşte

tuită în caz de faliment al bărbatului.
lexandresco, VIII, partea [, p. 546).

resti(A-

Jurisprudenţă,
(Continuare

dela

1. Tranzacţia

1924 până

intervenită

la 1927)

între

soţi

cu

privire la restiiuirea doiei, este perfect valabilă, deoarece soţii pot în timpul căsătoriei să ia dispoziţiuni valabile, relative la
restituirea averii personale a femeii,
cu
obligaţia bărbatului de a răspunde de exi-

stența ei reală în patrimoniul soţiei la desfacerea căsătoriei. (C. Apel Iaşi, S. II, 20

Aprilie 1926, Dreptul 20/1926).

conzistă în imobili sau în mobili, care

după cele legiuite în art. 1245 şi 1246, au fost rămase în proprietatea femeii, bărbatul sau moştenitorii săi pot îi constrânși a o restitui îndată ce obligaţiunea de restituire a luat naștere. (Civ. 209
1271,

urm.,

1245

Tezt fr. Art. 1564.

C. com.

Si la dot eonsiste

—

Civ.

urm.;

790

Fr.

1564).

en immeubles,

Ou en meubles non estimâs par le contrat de mariage, ou bien mis ă prix

avec dâelaration que Vestimation n'eu 6te pas la propriâtă ă la femme,
Le mari ou ses h&ritiers peuvent âtre contraints de la restituer sans dâlai,
apr&s la dissolution du mariage.
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], Cauzele de restituire a dotei
desfacerea căsătoriei prin moarte sau

sunt
prin

divor; şi separaţia de patrimonii. (Dalloz,
R&p., Contrat de mariage. No. 4084; (Alexandresco, VIII, partea L. p. 544 urm.),

2, In caz de absență a bărbatului, femeia dotală, poate cere restituirea provizorie a dotei, după declararea acestei ab-

senţe. (Dalloz, Rep. Contrat de mariage,
Se 4084; Alexandresco, VIII, partea |, p.
545).
4,

Restituirea dotei 1 urm.
Retenţie 36, 37, 38,
Revendicare 19
Revocarea donaţiei 22,

3. In afară

patrimonii

de

şi de

cazurile
absenţă,

de separație de
femeia

nu

poate

rimi dota în timpul căsătoriei. (Dalloz,
he. Contrat de mariage. No. 4084: Comp.:
Alexandresco,
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VIII,

partea

I, p. 546).

Art. 1272

DESPRE

4. Dacă bărbatul

CONTRACTUL

restitue anticipat dota,

poate fi expus să o plătească a doua oară.
(Dalloz, Rep., Contrat de
mariage,
No.
4084; Suppl., Contrat de mariage,
No. 1469;
Alexandresco, VIII, partea I, p. 546).

5. Bărbatul însă, va fi exonerat de a
plăti a doua oară, dacă va dovedi că
ceea ce a restituit femeia i-a folosit personal,

deoarece

ea

nu

se

poate

îmbogăţi

pe nedrept în dauna soţului său. (Rodiere
et Pont, III, No. 1931; Planiol, III, No.
1642; Alexandresco, VIII, partea I, p. 546.
547),
.
6. Bărbatul poate

tei obiectele
le-ar

mai

sau

să

impute

asupra

valorile

pe

la

când

poseda

data

care

do-

femeia

ar deveni

exigibilă restituirea dotei. (Rodiăre et Pont,
III,

No.

1931;

Troplong,

riage, IV, No. 3618; Aubry
V,

$

540,

nota

3,

p.

Conirat

de

ma-

et Rau, ed. 4-a,

624;

Dalloz,

Rep,

Suppi., Contrat de mariage, No. 1469; Huc,
IX,

No.

riage,

495;

III,

Guillouard,

No.

2120;

Contrat

de

Alexandresco,

partea Î, p. 547).

Na

ma-

VIII,

a

7. Bărbatul poate restitui femeii în tim-

pul

căsătoriei

ea

să

poată

dresco,

VIII,

o parte

din

căpătui
partea

dotă

un

pentru

copil.

ca

(Alexan-

I, p. 547).

|

8. Femeia poate scuti prin contractul de
căsătorie

tui

pe bărbat

dota.

(Dalloz,

. riage, No.
], p. 549).
de

4086;

9. Asttel,

ar

căsătorie,

de obligaţia de a resti-

Râp.,

Contrat

Alexandrsco,

fi

femeia

când
a

de

VIII,

ma-

partea

prin

contractul

atribuit

bărbatului

in caz de supraviețuire, uzufructul sau
chiar plina
proprietate a dotei. (Roditre
et Pont, Ili,
No. 1929; Daltoz, R€p., Contrat de mariage, No. 4086; Alexandresco,
VILI, partea 1, p. 547).
10. De asemenea, femeia poate renunţa
la reclamarea dotei, prin contractul de căsătorie, caz în care va, exista o donaţiune

indirectă reductibilă, dacă excede cotitatea
disponibilă.

(Roditre

et Pont,

III, No.

1929;

Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 4087;
Alexandresco, VIII, partea [, p. 548).
11. Femeia poate dispune de dota sa

DE CĂSĂTORIE

trat

Codul

de mariage,

Rau, ed. 4-a, V,

1V,

No.

5615;

civil

Aubry

et

$ 540, p. 624; Dalloz,

R&p.

Contrat de mariage, No. 4089; Suppl., Contrat d mariage, No. 1470; Baudry, Pe Cour-tois et Surville, Contrat de mariage, III,
No. 1885; Guillouard, Contrat de mariage,.
IV, No. 2129; Alexandresco, VIII, partea
ÎI, p. 550).

-

i4. In caz

de

deces

al bărbatului,

po-

trivit dispoziţiunilor aceluiaşi articol, doia
trebueşte restituită de moştenitorii săi, (Rodi&re et Pont, III No. 1920; Troplong, Con-

trat de mariage, IV, No. 5615; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, 8 540, p. 624; Dalloz,
Râp., Suppl., Contrat de mariage, No. 1470;

Baudry, Le Courtois et Surville, III, No.
1885; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 2129; Alexandresco, VIII, partea 1, p.
550).
.
:
15. Faptul că la facerea contractului decăsătorie a bărbatului minor a luat parte

şi tatăl acestuia, nu-l obligă a restitui dota,
copiii fiind emancipaţi de drepti prin că-.
sătorie. (Dalioz,
No. 4002).

Rep.,

Conirat

de mariage,

:

16. Dacă însă tatăl bărbatului minor a
garantat restituirea dotei, el va fi obligat
la restituirea ei. (Dalloz, R€p., Contrat de:
mariage,

No.

4092).

17. Bărbatul este răspunzător de restituirea dotei, chiar dacă el nu ar fi primit-o,
consimțind ca ea să fie primită de o altă
persoană.

IV, No.
419,

550).

470;

„18,

În

(Troplong,

3615;

Contrat

Jouitou,

Alexandresco,
acest

caz,

de

Râgime
VIII,

femeia

mariage,

doial, No.
partea

nu

1, p.

are acţiune

directă contra acestui terț care a primit
dota, ci numai contra bărbatului său, afară
de cazul când acest terţ a garantat restituirea ei; ea va avea însă contra
terț o acţiune indirectă în numele

acestui
şi locul

bărbatului ei, ca creditoare a lui. Rodiăre
et Pont, III, No. 1920; Troplong, Contrat
de mariage, IV, No. 5613; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 540, p. 624; Baudry, Le Cour-:
iois et Survilile Contrat de mariage, Il,
No. 1885; Guillouard, Contrat de mariage,

prin testament în favoarea bărbatului său,
IV, No. 2129; Alexandreseo, VIII, partea
dispensându-l astfel de restituirea dotei
I, p. 550, 551).
(Dalloz, Râp., Contrat
de mariage,
No.
19. Dota va trebui să fie restituită fe4088: Alexandresco, VIII, partea I, p. 548).
meiji sau moștenitorilor săi, care singuri au.
12. Bărbatul va fi scutit de obligaţia de
acțiunea de revendicarea
dotei.
(Dalloz,
restituire a dotei, când acţiunea femeii sau
Rep., Contrat de mariage, No. 409%; Suppl..
a moștenitorilor săi ar fi preserisă. PreContrai de mariage,
No. 1474; Alexanscripţia va fi de treizeci de ani care începe - dresco, VIII, partea 1, p. 549).
din ziua de când a luat naştere obligaţia de
20. In cazul când femeia este minoră,
restituire. (Rodiere et Pont, III, No. 1929;
restituirea dotei se va face acesteia în:
Troplong, Contrat de mariage, 1V, No. 3658; - asistența curatorului ei. (Rodiăre et Pont,
Marcad€, Art. 1565, No. î; Baudry, Le
III, No. 1932; Dalloz, Rep., Contrat de maCourtois et. Surville, Conirat de mariage,
riage, No. 4095; - Baudry, Le Courtois et:
II, No. 1908; Jouitou, Regime dotal, No:
Surville, Contrat de inariage, III, No. 719,

126;
Se

Guillouard,

2127:

548).

de

VIII,

i

_13;-Potrivit

civ.Îr,

Contrat

Alexandresco,

(1272c.

dispoziţiunilor
civ.

rom.),

-

mariage,
partea
|

art.

dota

IV,

nota

|, p.

549).

1564

c.

trebueşte

restituită de bărbatul care a primit-o. (Rodiăre et Pont, III, No, 1920; Troplong, Con-

1;

Alexandresco,

VIII,

partea
:

21. Restituirea dotei va putea

I, p.
.

fi ceruiă:

de terţii constituitori, dacă au stipulat dreptul de reîntoarcere a bunurilor constituițe

dotă. (Dalloz, Rp, Contrat de mariage,
No. 4096; Baudry. Le Courtois'et Surville,
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.

"Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

Conirai de mariage, III, No. 1882; Alexandresco, VIII, partea I, p. 549).
29, De asemenea, terţii constituitori vor
putea cere restituirea dotei, când cer re-

vocarea

donaţiunii

pentru

neîndeplinirea

-condiţiunilor stipulate. (Dalloz, Re€p., Contrait de mariage, No. 4096).
23. În cazul când în timpul căsătoriei

nu a fost plătită dota de constituitor, bărbatul nu poate cere plata ei, la desfacerea

căsătoriei prin
drept aparţine

steia.

moartea femeii,
ci
acest
numai moştenitorilor ace-

(Dalloz,

wariage,

No.

Râp..

Suppl.,

1471).

24. Femeia

majoră

nu

Contrat

de

nevoie

de

are

autorizaţia bărbatului pentru a primi dota
în caz de separație de patrimonii. (Jouitou,
Regime dotal, No. 429; Alexandresco, VIII,
.
partea ÎI, p. 549, 574, nota 2).
25. In principiu, imobilul dotal va_irebui să fie restituit în natură. (Dalloz, Rep.,

Contrat

Contrat

de

mariage,

No.

de mariage,

26. Dacă

însă

No.

mobilul

4097;

1472).

a

Suppl.,

fost

prin contractul de căsătorie, stipulându-se
că prejuirea face vânzare, bărbatul va tretrat de matriage, No. 4097;
VIII, pariea I, p. 569).

27. Bărbatul

va

Con-

Alexandresco,

fi obiigat

să

tul la nicio despăgubire pentru

preferă

No. 5594, 3595;

$ 540,

trat

în

28. Vor
creşterile şi
dit imobiul
sau faptele
Contrai de

partea

restitue

No.

1472; A-

|, p. 574).

trebui să fie restituite toate
accesoriile pe care le-a dobândoial prin întâmplările naturii
omului. (Dalloz, Râp., Suppl.
mariage, No. 1472; Alexan-

dresco, VIII,
29. Asifel,

pariea ], p. 574).
se vor restitui animalele

instrumentele

arătoare

care

se

aflau

şi

pe

imobilul dotal în
momentul
căsătoriei.
(Dalloz, Râp., Contrat de mariage. No.
4100; Alexandresco, VIII, partea I, p. 574).
30. In cazul când sa constituit dotă o
uzină, bărbatul va trebui s'o restitue cu
toate aprovizionările şi ustensilele necesare
pentru exploatarea ei, cu rezerva ca bărbatul să ceară dela femeie indemnizările

ce i se cuvin.
1906;

No.

Dalloz,

4100;

Huc,

lexandresco,

3].

sătoriei

(Roditre

Rep.,

LX,

et Pont,

Contrat

No.

494;

de

III,

No.

A-

VIII, partea ÎI, p. 574).

In cazul când la daia celebrării căse

aflau

în

uzină

materiale

ce

urmau să fie fabricate, bărbatul va trebui

să restitue o cantitate egală de materiale,
iar în cazul când nu existau asemenea ma-

ieriale, însă există la data restituirii, băr-

batul are dreptul

Contrat

de

39,

Bărbatul

să le reţie.

mariage,
nu

No.

are

(Dalloz, Rep.,

4100).

dreptul

la

bărba-

et Rau, ed. 4-a, V

Dalloz,

mariage,

R€p.,

No.

Suppl.,

1473;

Baudry,

Con-

Le

va trebui să despăgubească

pe

bărbat

de

cheltuelile

ne-

cesare făcute de el la imobilul dotal. (Dal-

loz, Rep., Suppl., Contrat de mariage, No.
1475; Planiol, III, No. 1645; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 574).
până la concurenţa plus-vaiutei adusă
bilului dotal pentru cheltuelile utile

au îmbunătăţit imobilul
Art, 1502, No. 1; Aubry

nicio

indemnizaţie pentru cheltuelile de întreținere şi cele uzufructuare făcute de el la
imobilul dotal, deoarece
aceste cheltueli
constiiuesc
sarcina
veniturilor.
.(Dalloz.
Rsp.. Suppl., Contrat de mariage, No. 1475).

33, De asemenea, bărbatul nu are drep-

imocare

dotal. (Marcad€,
et Rau, ed. 4-a,

V, $ 535, p. 552, $ 540, p. 629; Dalloz, Rep,

Suppl..

Contrat

de

mariage,

No.

1473;

Laurent, XXIII, No. 482; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2151; Planiol, III,

No.

1648;

Alexandresco,

VIII,

partea

|.

.

36. In ceea ce priveşte cheltuelile nece-

valută

şi

cele

utile

imobilului

părere, va
imobilului

care

dotal,

au

adus

bărbatul,

o

plus-

după

ce

avea dreptul de retenţie asupra
dotal, până la plata lor. (Ro-

diere et Pont,
Rep., Suppl.,

1474).

III, No.
Contrat

altă

31. După

1908 urm. Dalloz,
de inariage, No.

_

băr-

dominantă,

părere

batul va avea dreptul de retențiune asupra imobilului doial numai pentru cheltuelile necesare, iar nu şi pentru cheltuelile
utile. (Troplong, Contrat de mariage, IV,
No. 5640; Âubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 540,

nota 27, p. 630; Dalloz, R&p., Suppl., Contrat de mariage, No. 1474 Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrai de mariage,
III, No. 1916; Guillouard, Contrat de mariage,

IV,

No.

38. După

mariage,

Comp.:

Aubry

629;

întregime

sare

de mariage,

de

p.

34. Femeia

lexandresco.

VIII,

plătindu-le

Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1916; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2148 urm.; Alexandresco,
VIII. partea I, p. 575).
”

p. 574).

Contrat

să le păstreze,

tului. (Rodiăre et Pont, III, No. 1908 urm.;
Odier, III, No. 1425 urm, Troplong, IV.

fondul dota! cu toate accesoriile sale. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage. No. 4100;

Suppl.,

cheltuelile

de pur agrement şi care nu au adus nicio
plus-valută limobilului
dotal,
el având
dreptul a le ridica, dacă ridicarea se poate
face fără stricăciune şi dacă femeia nu

35. Bărbatul va trebui să fie despăgubii

prețuit

bui să restitue preţul. -(Dalloz, R&p.,

Art, 1272

DE CĂSĂTORIE

întrun

caz

2152).

a treia

nu

are

părere,

bărbatul

dreptul

de

nici

retenţiune,

deoarece acest drept nu poate fi exercitat
decât în cazurile când legea îl conferă

în

mod

specie.

expres,

ceea ce

(Alexandresco,

nu

VIII,

are

partea

loc

în

LI, p.

576).
39, Bărbatul poate compensa cheltuelile
necesare făcute asupra imobilului dotal cu

sumele dotale ce le datoreşte femeii. (Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3639;
Odier, III, No. 14532; Aubry et Rau, ed.
4-a, V,

$ 540,

p.

630;

Dalloz,

Râp.,

Suppl.

Contrat de mariage, No. 1475; Guilloueed”
Contrat de mariage, IV, No. 2153; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 576).
40. De asemenea, după o părere, bărbatul va putea compensa cheituelile utile
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Art. 1973

DESPRE

făcute

asupra

dotale

pe

hep.,

1475;
No.

imobilului

care le datorește

Suppl.,

Conirat

Guillouard,

de

Contrat

CONTRACTUL

dotal cu

sumele

femeii.

(Dalloz,

mariage,

de

aceste

IV,

4]. După altă părere, această compensaţie nu poate avea loc, deoarece cheltue-

lile utile nu pot fi urmărite asupra bunudoiale.

(Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

bunuri

în

natură.

(Aubry

et

Guiilouard, Contrat de mariage,
2122; Alexandresco, VIII, partea 1,
49, Bărbatul are drepiul la un
de un an dela desfacerea căsătoriei,

2155).

rilor

Codul

CĂSĂTORIE

civil
Rau,

ed. 4-a, V, $ 540, nota 47, p. 655: Dalloz,
Rep. Suppl., Contrat de mariage, No, 1486;

No.

mariage,

DE

V,

să restitue preţul

IV, No.
p. 569).
termen
în care

tuturor lucrurilor dotale

pe care le-a înstrăinat în mod legal ca
proprietar sau în baza drepturilor ce-i sunt

$ 540, nota 26, p. 630; Dalloz, Rep., Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1475).

recunoscute ca administrator al dotei. (Mar-

dotei

cad6, Art. 1564, 1565, No. î; Aubry
ed. 4-a, V, $ 540, nota 48, p. 655;

et Rau,
Dalloz,

Guiilouard,

IV,

42.

Bărbatul

cheltuelile

ției sale.

va

de

putea

(Alexandresco,

578, 579).

imputa

înmormântare
VIII,

asupra

ale: so-

partea

|, p.

.

43. Cheliuelile făcute cu boala femeii
nu pot. fi imputate de bărbat, deoarece

constituesc o sarcină a căsătoriei, afară
poate de cazul când ar fi prea mari. (Alexandresco, VIII, pariea Î, p. 579).
444. Mobilele
corporale care au rămas
proprietatea femeii, vor trebui restituite

în natură.
riage, No.
riage, No.

(Dalloz, Râp., Contrat de ma4106; Suppl., Contrat de ma1477; - Alexandresco, VIII, par-

tea Î, p. 568, 569).
45, Lucrurile certe mobile
şi imobile
dotale, care au rămas proprietatea femeii,
vor trebui să fie restituite la data desFacerii căsătoriei.
(Dalloz, Râp., Contrat

de mariage, No. 4122; Suppl.. Contrat de
mariage, No. 1486; Alexandresco, VIII, partea |, p. 567, 5608).
46. Dacă în momentul când trebueşte

vestituită dota, lucrurile care o constituiau
şi au: rămas proprietatea femeii, nu mai
există sau sunt deteriorate, ele nu vor
fi
restituite sau vor [i restituite în starea
în

care se găsesc,
derea

sau

sau

afară

deteriorarea

neglijenţei

de cazul

când

se datoreşte

bărbatului.

VIII, pariea Î, p. 568, 569).

pier-

culpei

la

data

desfacerii

căsătoriei

imo-

ilul fusese înstrăinat însă bărbatul negliJase a reîntrebuinţa preţul; el va trebui
restitue imediat acest preţ. (Dailoz, Rep.să

Contra

de

mariage,

No.

4425).

48. În cazul când bunurile dotale
pot fi restituite în specie, deoarece

nu
au

pierit prin culpa bărbatului, acesta va
trebui să restituc la data desfacerii căsătoriei

Art.

12183. —

Dacă

dota

Contrat

2425).

de

mariage,

No.

50. In cazul când bărbatul refuză să
restiiue bunurile dotale, femeia îl va acționa în justiţie pentru a fi obligat la resti-

tuire. (Dalloz, Rep. Suppl.,
Contrat
de
mariage, No. 1491; Alexandresco, VIII, par-

iea |, p. 574).

51. În caz de refuz al bărbatului, femeia
nu se poate pune în posesiunea bunurilor,

fără intervenţia justiţiei, pe cale de acțiune. (Rodiăre et Poni II], No. 1907; A-

lexandresco, VIII, partea [, p. 574).

52. În cazul când

dota este lichidă şi

trebueşte de restituit în bani, femeia
puiea face bărbatului comandament

baza

contractului

de

căsătorie.

(Rodiăre

va
în
et

Pont, III, No. 1907, 1915; Dalloz, Râp,
Suppl., Contrat de mariage, No. 1491).
3. Femeia separată de
patrimonii, nu
ate nevoie de autorizația bărbatului

a cere dela acesta restituirea dotei.

Re€p., Suppl.,

Contrat

pentru

(Dalloz,

de mariage, No. 1491;

Jouitou, Regime dotal, No. 429; Alexandresco, VIII, partea I, p. 549, nota 5, 574).

(Alexandresco,

„47. În cazul când prin contractul dotal
sa stipulat că imobilul dotal va putea
fi înstrăinat cu clauza de reîntrebuinţare
şi dacă

Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 1487;

Jurisprudenţă.
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. Când

seşte trecut

într'un

contract

ca dotă

de dotă se gă-

un număr de galbeni

cesaro-craeşti, aceştia urmează a se considera ca monetă-aur, ceea ce obișnuit se
înțelege prin această denumire, iar nu ca

monetă fiduciară şi prin urmare, suma
trebueşte socotită după valoarea aur din
momentul exigibilităţii ei. (Cas. III, 1527
din 15 Noemvrie 1925, Jurispr. Rom. 3

din

1926).

N

conzistă în bani sau în alte imobile !),

care au fost trecute în proprietatea bărbatului, conform art. 1245 şi
1246, obligațiunea de restituire are termen de un an din momentul de când a luat naştere.
Acea obligaţiune, în caz de separaţiune de patrimonii, va
trebui

„__„_1) In art. francez see zice; „mobile* iar nu „imobile“
cum este în textul român. D-nul
erbescul, însă în
colecția sa: „Codicii români“ crede cu drept cuvânt
că aci e mai mult o scăpare din vedere şi că art, 1273 ar
trebui astfel redactat : „dacă dota consistă în
bani,
în
mobile
sau imo bile cari... etc“. D-sa îşi întăreşte părerea
pe faptul că legiuitorul se referă imediat
la
ambel
e art. 1245 şi 1246, cel dintâi care tratează despre bunuri
bile, iar cel de al doilea despre bunuri
moimobile ca re trec în proprietatea bărbatului.
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Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

să îie plătită sau asigurată
209, 1245 urm., 1271, 1274
1565).
“Teat. fr. Art. 1565. —

îndată

Art.

DE CĂSĂTORIE

fără nicio

1273

dinstincţiune '). (Civ.

urm., 1282; C. com.,

793

urm.; Civ. Fr.

Si elle consiste en une somme d'argent,

Ou en meubles mis ă prix parle contrat, sans dâelaration que Lestimation
n'en rend pas le mari propriâtaire,
La restitution n'en peut âtre exigte quun an apres la dissolution,
INDEX

ALFABETIC

Contrat de mariage, IV, No. 3656; Marcad6,

Art.

(la doctrină)

Bani 2, 3, 3.

Celebrarea căsătoriei
Convenţiune 11.

14,

|

Expropriere 10.
Faliment 13,
Fructe 14.

!
|
:

Garanţie 15, 16,

Imobile 1, 8, 9, 10.
Intrebuinţare 2, 9.
Lucruri consumptibile
Lucruri fungibile 4, 6.
Lucruri mobile 1, 4, 7.

Pierderea beneficiului termenului 13.
Preţuire 4, 7, 8 ,
Proprietatea bărbatului 1
_ urm,
Redactare greşită 1.

| Restituirea dotei î urm,

| Restituire imediată 14, 16,
Separaţie de patrimonii 16.
| Termen de graţie 12.
Termen de restituire 5-—
13, 15,

6,

Doctrină,
1. Cuvintele: „sau în alte imobile“, din.
ari. 1275 c. civ. rom,, trebuese înlocuite
rin cuvintele: „sau în alte mobile şi imoile“. (Alexandresco, VIII, partea
I, p.
567, nota 2).
2. Bărbatul
trebueşte
să
restitue,
în
principiu, în bani, dota pe care a primit-o

în bani, afară de clauză contrară în contractul de căsătorie sau de obligaţie de
întrebuințare.
(Dalloz, Rp.
Contrat de
mariage, No. 4101; Alexandresco, VIII, par-

tea 1, p. 582).

3. Bărbatul va trebui să restiiue în bani
suma numerică pe care a primit-o indi-

ferent de variaţiunile ce a suferit moneta

din momentul plăţii până
la restituire.
Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
4102; Alexandresco, VIII, partea LI, p. 582).

4, Bărbatul va trebui să restiiue valoa-

rea lucrurilor mobile:care au trecut în proprietatea sa, fie pentrucă au fost preţuite
în contractul de căsătorie, fie pentrucă

sunt lucruri fungibile. (Dalloz, Rep., Suppl..
Contrat de mariage, No.
1477; “Alexandresco, VIII. partea [. p. 582).

5. Potrivit dispoziţiunilor art. 1565 c,
civ. fr. (1275 ce. civ. rom), dacă dota consistă în bani care au trecut în proprietatea
bărbaiului, restituirea va trebui să se facă
în termen de un an.:(Dalloz, Râp., Con-

trat

de

mariage,

No.

trat

de

mariage,

No.

4124;

1486;

VIII, partea I, p. 519).
6. Dispoziţiunile art.
(1275

în

ce.

civ.

privinţa

rom.),

1565
în

Con-

Alexandresco,

îşi găsesc

restituirii

Suppl.,
c.

civ.

fr.

aplicaţiunea

termen

de

un

an şi în cazul când dota consistă în lucruri consumptibile sau fungibile, deoarece
ele au trecut în
proprietatea bărbatului.

(Roditre et Pont

ÎTI, No.

1911;

Troplong,

1564,

tois

et

1565,

No.

Surville,

No. 1901;

Jouitou,

Guillouard,

1; Baudry,

Contrat

Rgime

Contrat

de

2125; Alexandresco,

de

Le Cour-

mariage,

III,

dotal, No. 589;

mariage,

IV,

No.

VIII, partea I, p. 569,

text şi nota 2).
„7, Tot în termen de un an vor trebui
să fie restituite şi lucrurile mobile preţuite

prin -contractul

de căsătorie. (Alexandreso,

VIII, partea I, p. 569).
8. De asemenea şi valoarea imobilelor
prețuite prin contractul de căsătorie, cu
declaraţia expresă că prețuirea face vânzarea. (Alexandresco,
VIII, partea I, p.

569).

9. De asemenea, şi peniru valoarea imo-

bilelor

vândute

le declară
buinţare

pe

care

contractul

au

rămas

dotal

alienabile, fără clauză de între-

şi care

proprietatea

meii. (Aubry et Rau, ed. 4-a,

fe-

V, $ 540, text

şi nota 48, p. 635; Marcad6, Art. 1564, 1565.
No. 1; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1901; Gu-

illouard, Contrat de mariage, IV, No. 2125;
Alexandresco,
VIII,
partea I, p. 569.

nota 3).
10. De asemenea şi pentru preţul imobilului expropriat deşi nu devine proprietarul
acestui
preţ.
(Alexandresco, VIII.
partea LI, p. 596, nota 3).

11, Părţile au dreptul ca prin contractul

de căsătorie să scurteze sau să prelungească termenul de restituire prevăzut de
art. 1565 ce, civ. fr. (1275 c. civ. rom), deoarece chesiunea
este de interes
privat.

(Roditre et Pont,
Rau,

d.

4-a,

III, No.

V,

$

540,

1916;

nota

Aubry

49.

p.

ei

6%:

Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.-4129;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1490; Baudry, Le Courtois et Surville, Conirat de
mariage,

de

III, No.

mariage,

IV,

1905; Guillouard,

No.

2126;

Contrat

Alexandresco,

VIII, partea I, p. 571).
12. De asemenea, tiribunalele

vor

putea

în baza dispoziţiunilor art. 1244 c. civ. în.
(1101

ce.

civ.

rom),

să

prelungească

ter-

menul de un an acordat de lege pentru restituirea dotei. (Dalloz,
riage, No. 4129).

13. Bărbatul

va

Rep.,

Contrat

pierde

de ma-

beneficiul

ter-

menului de un an în cazul prevăzut de art.
1188 c. civ. fr. (1025 c. civ. rom.), sau când

ar fi declarat

în stare

diăre

III,

et

1) Acest al doilea alineat al art. 1273, lipseşte
în Codul Francez.
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Pont,

No.

de

faliment.

1912;

Odier,

(Ro-

III,

|

Art, 1274

DESPRE

No. 1587; Aubry
p. 636; Baudry,

CONTRACTUL

Alexandresco, VIII. partea Î, p. 571, 572).
16. Potrivit dispoziţiunilor art. 1275 $ 2
c. civ. rom., care nu există în art. 15605
c. civ. fr. corespunzător, termenul de un
an nu este acordat bărbatului în caz de
separație de patrimonii,
când
doia
tre
bueşte restituită imediat sau să se asigure

de îndată. (Alexandresco, VIII, partea I, p.

571).
15. In cazul când legea acordă iermenul
de un an pentru restituirea dotei, ftmeia
sau moștenitorii săi nu pot cere ca bărbatul sau moştenitorii săi să dea o cauţiune
pentru garantarea restituirii dotei, deoarece
legea nu prevede asemenea obligaţie, afară
de cazul unei stipulaţiuni contrare în con-

Dacă

civil

Conirat de mariage, III, No. 1904; Guillouard, Contrai de mariage, IV, No. 2127;

brat şi este sigur că nu se va mai celebra,
dota împreună cu fructele va fi restituită

1214. —

Codul

CĂSĂTORIE

tractul .de căsătorie. (Roditre et Pont, III,
No. 1911; Baudry, Le Courtois et Surville,

et Rau, ed. 4-a, V, $ 540,
Le Courtois et Surville,

Contrat de mariage, III, No. 1905; Guillouard, Conirat de mariage, IV, No. 2126;
Alexandresco, VIII, partea |, p. 571).
14. În cazul când căsătoria nu s'a cele-

Art.

DE

plata

ei,

pericol,

Sar

deoarece

pericolul

acorda

restituirea
I, p. 570).

mobilele,

dota

ar

bărbatul

ei.

a căror

femeii

fi şi mai

un

fiind

mare,

termen

(Alexandresco,

proprietate

VIII,

a

în

dacă

pentru

partea

rămas

a

femeii, au perit prin uz și fără culpa bărbatului, acesta nu va îi
dator să întoarcă decât pe cele rămase şi în stârea în care se vor
aîla.

Cu toate acestea, femeea va avea facultate, în ceeace priveşte rufele, vestmintele şi alte obiecte de întrebuinţarea sa personală, să ia
pe cele ce servesc la uzul său actual, fără a distinge dacă chiar acelea au fost constitute ca dotă sau dacă au fost făcute în timpul căsă-

toriei *).

Asemenea,

|

și în cazul

când acelea au fost

constituite estimate,

999,

C.

Civ. Fr. 1566).

femeea va avea facultatea a lua în natură lucrurile care servesc
la uzul său actual, sau a cere estimaţiunea celor constituite ca
dotă, rămâind să se prinză acea sumă în restul dotei de restituit 2),
(Civ.

528,

998,

1245;

Tezi. fr. Art. 1566. —

com.

793

urm.;

Si les meubles dont la propri&tă hesteă la femme

ont depri par usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que
ceux qui resteront, et dans l€tat od ils se trouveront.
E n6anmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et
hardes ă son usage aetuel, sauf ă prâcompter leur valeur, lorsque ces linges et
hardes auront &t6 primitivement constituâs avec estimation,

INDEX ALFABETIC

Doctrină,

(la doctrină)
Apreciere 15, 16.
Aşternut 17.
Boală 6.

Moştenitori

11.

În. (14274

Parafernă 14,

Codouri de nuntă 18,

Pierdere 1—5,

Caz fortuit 3, 4,
Geasoraic dee,

Preţ 5, 10.
Erețuire 1 Ă

Creditori 11,
Culpă 2,5.
Deteriorare 1—5

Prosoape 17,

Rufe 9, 10, 14, 15
Şervete 17,
Uz 3, 4.

Imobile 7,

Vechime 3.

Vârbereg

10,

Veselă

plong,

”

1014-17.

Contrat

Dailoz, R&p.,
S
”
p-

, 1) În

pal.

art.it. francez

corespunzăto
r
A

precomter

2) Uitimul

alineat

4566, , în loc de

leur valeur, lorsque

al art. 1274 nu

bărbatul

trebue

să

există

mariage,

IV, No.

de mariage,
i
te

No.

3614;

4109;

uppl.. Contrat de mariage,
1477; Alexandresco, VIII, partea Î, No.
p. 568, 575,
80).

2. Această soluţiune are loc numai dacă

deteriorarea
culpa

17.

de

Contrat

lucrurilor nu

bărbatului.

ÎI

aia

rom,),

mas proprietatea femeii, în starea în care
se găsesc la expirarea folosinţei sale. (Tro-

Renunţare 12.
Restituirea dotei 1 urm

TEA de masă 17

ce. civ,

restitue lucrurile mobile dotale, care au ră-

Dovadă 4,
Drept francez 8.
Faliment 18.
Imputare

Il. Potrivit dispoziţiunilor art. 1566 c. civ

| Lucruri mobile 1 urm.

exxpresiunea:
i
: „fără
„fără a

ces

linges et

în Codul

Civil
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hardes

Francez,

:

Ț

a avut

loc

(Dalloz, R€p., Contrat

istinge*
distinge“,

i
redacţiunea

auront 6tâ primitivement

este

din
de

urmă-ă

constitues

Codul

DESPRE

civil

CONTRACTUL

mariage, No. 4109; Suppl., Contrat de mariage,

No.

1477;

Alexandresco,

VIII,

tea Î, p. 568, 569, 580).

par-

3. Pierderea sau deteriorarea lucrurilor
prin uz şi vechime constitue un caz fortuit
care scuieşte pe bărbat de responsabilitate.
(Troplong, Contrat de mariage, IV, No.

5642;

Guillouard,

Contrat de mariage,

IV,

No. 2145; Alexandresco, VIII, p. 1, p. 580).
4. Bărbatul va trebui să facă dovadă că
deteriorarea sau pierderea lucrurilor a avut
loc prin caz fortuit. (Rodiăre et Pont, III,

No. 1898; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 540,
p. 650; Dalloz, Rep. Suppl., Contrat de
mariage, No. 1477; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 2145; Alexandresco,
partea, ÎI, p. 583).

5. Dacă

lucrurile

ar fi adus

1899,

13.

Marcad6,

Art.

Le

$ 3 e. civ.

1274

art.

(Alexandresco,

VIII,

partea

I, p. 592; Nacu, III, No. 255).
14. Dispoziţiunile art. 1566 c. civ. îr.
(1274 ce. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiuAlexandresco,

Pont, ÎIl, No. 1899;
partea 1, p. 592).

15.

Femeia

va

putea lua afară

aet

VIII,
-

de ru-

de legiuitorul
sale sunt ad(Alexandresco,
1, 590, text şi
Pont, III, No.

tele şi hainele sale şi orice alte obiecte destinate la uzul său personal, după aprecie-

29, p. 631;
Courtois et

ei. care este mai mult un obiect util decât
de x. (Alexandresco, VIII, partea I, p.

1566;

ed. 4-a, V, $ 540, nota
IX, No, 494; Baudry, Le

et

Aubry

Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
2161: Comp. Contra: Duranton, XV,.No. 558.
9, Potrivii dispoziţiunilor art, 1274 $ 2
e. civ. român, femeia va putea lua toate

rufele, hainele şi obiectele destinate la uzul
acele de
adică
său personal şi actual,
care se servea femeia în momentul obligade restituire,

a dotei.

1900; Baudry,

nea la rufele şi hainele ce provin din
verea parafernală a femeii. (Rodiăre

mariage, IV, No.

Surville, Contrat de mariage, III, No. 1823;

gaţiei

de restituire

ÎII, No.

Dispoziţiunile

tul este falit,

nu există în art. 1566 c. civ. fr. co-

1900;

obligaţia

rom. nu-şi găsesc aplicațiunea când bărba-

9145; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 580).
al doilea al art. 1274 c€. civ.
8. Alineatul

Rau,
Huc.

dotal, No. 414).

I, p. 591),

7. Dispoziţiunile- art, 1566 $ 1 ce. civ. fr.

respunzător, ci este adaus
român, însă dispoziţiunile
mise şi în dreptul francez.
VIII, partea I, p. 589, nota
nota 2; Comp: Rodiăre et

I, p. 590, 591).

Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1925; Alexandresco, VIII, partea

romi

(1274 $ 1 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
şi la imobile pentru identitate de motive

rom.

partea

Regime

(Rodiăre et Pont,

căsătoriei, la care femeia nu poate contribui decât cu veniturile dotei. (Alexandresco, VIII, partea ], p. 575, nota 3, 579).

Contrat de

VIII,

12. Dreptul prevăzut de aceste două alineate, aparţine femeii dacă nu a renunțat la el, indiferent de împrejurarea care

compensând cheltuelile făcute cu. îngriji
rea sănătăţii femeii sale, deoarece el este
obligat să facă toate cheltuelile sarcinilor

(Guillouard,

va-

actual,

său

uzul

la

servesc

(Alexandresco,

5; Jouitou,

6. Bărbatul nu se poate sustrage dela
obligaţia de restituire prevăzută de ari.
e. civ.

ce

ville, Contrat de mariage, III, No. 1935;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
2162; Alexandresco, VIII, partea I, p. 591;
Contra: Roditre et Pont, ÎlI, p. 444, nota

dresco, VIII, partea I, p. 585).
fr. (1274 $1

cerurile

loarea lor să fie imputată asupra prețului
ce-i este datorit şi dedusă din acest preţ.

Colmet de Santerre, VI, No. 258 bis;- Huc,
IX, No. 494; Baudry, Le Courtois et Sur-

pierderii sau vânzării afară de cazul când
vânzarea sa făcut pe un preţ superior valorii din momentul restituirii, căci bărbatul nu trebueşte să profite de culpa lui.
(Rodiăre et Pont, II, No. 1898; Alexan-

$ 1 e, civ.

prețuirea nu face vânzarea, femeia va avea
dreptul de a lua în natură rufele şi hainele
care servesc la uzul său actual sau a cere
prețul estimaţiunii celor constituite dotă,
rămânînd că în cazul când ea reţine lu-

(1274 $ 2 şi 5 c. civ. rom.) sunt de strictă
interpretare şi nu se aplică moștenitorilor
femeiei, nici creditorilor ei. (Demante et

VIII,

bărbatului sau au fost vândute, bărbatul va
restitui valoarea din momentul când se
ace restituirea iar .nu cea din momentul

1566

10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1274 $ 3,
c. civ, rom, când rufele şi hainele constituite dotă au fost preţuite prin contractul
de căsătorie fără a se prevedea clauza că

11. Dispoziţiunile art. 1566 $ 2 e. civ. în.

prin culpa

pierit

au

Art. 1275

DE CĂSĂTORIE

fără a se distinge dacă

parte din dotă sau au fost cumele făceau
bărbat în timpul căsătoriei şi
părate de
fără să fie obligată a plăti ceva. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 590).

rea tribunalelor care vor avea în vedere
rangul şi poziția soţilor în societate. (Alexandresco, VIII, partea
I, p. 592, 59;
16.

Asifel

ea

va

putea

lua

ceasornicui

95).

17. De asemenea, va putea lua aşternutul patului, şervetele, feţele de masă, vesela, prosoapele şi alte obiecte necesare

vieţii omului.

VIII, partea
(Alexandresco,

I, p. 593).

18.

Dispoziţiunle

art.

j

1566

ce, civ.

fr.

(1274 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicațiunea
cadourilor de nuntă şi celor făcute înainte
de căsătorie, deoarece darurile manuale făcute în mod valabil la logodnă rămân va-

labile.
394)

(Alexandresco,

VIII,

partea

Î, p.

Art, 1215. — Dacă dota cuprinde obligaţiuni sau constituțiuni
de rendită, care au perit în tot sau în parte, fără negligența băr—
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Art. 1275

DESPRE

batului,

acesta

nu

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

va fi răspunzător,

tractele. (Civ. 527, 1243,

Codul

civil

ci se va libera restituind con-

1639; Civ. Fr. 1567).

Tezt fr. Art. 1567. — Si la dot comprend des obligations ou constitutions
de rente qui ont peri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer ă
la nâgligence du mari, il n'en sera point tenu, et

il en

ant les contrats.

INDEX

ALFABETIC
Pierdere

Preţaire 8, 10.

Conversiune 6.

Culpă 1, 3, 4, 13,
Efecte. publice 12,
Garantare 3, 10,
Iasolvabilitate 3,
Lucruri
mobile
rale 1.
Neglijeaţă 1, 13.

14,
13.

bărbatului

Proprietatea femeii
Regim dotal 5,

care au fost substituite celor vechi. (Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de mariage, No.

7.

1485: Baudry, Le Courtois et Surville. Con-

Restituirea dotei 1
Solvabilitate 3, 10,
Titluri 1, 2, 6—10.
Titluri de rentă 13,

Obligaţii 13.

N

8,

Rentă 11, 13,

10,
incorpo-

trat de mariage, III, No. 1918).
7. Bărbatul va trebui să restitue însăşi

urm.

titlurile creanţelor

au

rămas

Doctrină.

restitue numai

Contrat

răspunzător
stor

titluri

bărbatul

titlurile
de

va

trebui

de creanţă,

să

nefiind

pierderea

et Rau,

lor,

dacă

nu

ed. 4-a, V, $ 540.

p. 651; Dalloz, Re&p.. Suppl., Contrat de ma.

495;

Guillouard.

2146:

Planiol,

Contrat
ITI,

No.

de mariage,
1648;

dresco, VIII, partea I, p. 572).

obligat

să garanteze

solvabilitatea

de

estimaţiune.

(Rodiâre

et

Pont,

de

mariage,

No.

1484;

Guillouard,

In acest

caz,

el va

deoarece

erau

avea

dreptul

la

garanţie din partea femeii, dacă va dovedi că creanţele constituite dotă nu puteau
fi încasate,

fictive sau debi-

torii erau insolvabili. (Rodiăre et Pont, III,
No. 1905: Aubrv et Rau, ed. 4-a, V, $ 540.
p. 631; Dalloz, Rep., Suppl.. Contrat de
mariage, No. 1484; Guillouard, Contrat de
mariage, IV, No. 2146; Alexandresco, VIII,
partea ÎI. p. 584).
1]. În cazul când

IV,

Alexan-

3, Bărbatul, potrivit dispoziţiunilor
1567 c. civ. fr. (1275 ce. ci, rom.) nu

lor

10.

riage, No. 1482: Alexandresco, VIII, partea I, p. 585, 584).
2, Prin cuvântul: „contracte” trecut la
finele art. 1567 ce. civ. fr. (1275 c. civ.
rom.) se înţeleg titlurile şi actele scrise,
actele instrumentare care constată contrac.
tele. (Marcadâ. Art. 1567, 1568: Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 540, p. 651; Huc. IX, No.
No.

con-

Contrai de mariage, 1V, No. 2146; Alexandresco, VIII, partea I, p. 584).
9, Această soluţiune are loc chiar dacă
creanţele constituite dotă ar fi pierit. (Gu- '
illouard, Contrat de mariage, IV, No. 2146)

este culpă sau neglijenţă din partea sa.
(Demante et Colmet de Santerre, VI, No.

239 bis. |; Aubry

prin

III, No. 1903; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $
540, nota 31, p. 63i; Dalloz. Rep., Suppl,

de diferența de valoare a ace-

sau

în cazul când ele

femeii.

batului, acesta va fi obligat să restitue pre-

țul

incorporale,

numai

proprietatea

tractul de căsătorie.. (Dalloz, Rep.. Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1484).
8. In cazul când titlurile de creanţă au
fosi preţuite trecând în proprietatea băr-

1, Potrivit dispoziţiunilor art.. 4567 e. civ.
fr. (1275 e. civ. rom.) dacă dota cuprinde

mobile

restitu-

siuni care a adus scăderea veniturilor, bărbatul va fi obligat să restitue titlurile noui

1, 3, 9, 10, 13.

Proprietatea

en

6. In cazul când titlurile de creanţă constituite dotă au fost supuse unei conver-

(la doctrină)
Administraţie 5,
Apreciere 4, 14,
Contracte 2.

sera quitte

rentă, bărbatul
veniturile

art.
este

dresco,

12.

vului, afară de cazurile când crean
ța a
pierit prin culpa sa sau și-a luat aceast
ă
obligațiune prin
contractul
de căsătorie,

efecte

VIII,

In

va avea

,
constituit

|
dotă o

drept să încasese

ei, fiind obligat a restitui numai

titlurile_rentei.

debito-

s'a

(Huc. IX, No. 495; Alexan-

partea

cazul

publice,

când

1. p. 585).

s'au

bărbatul

are

constituit
drept

dota
numai

la cupoanele acestor efecte. (Alexandresco,

(Dalloz, Rep., Contrat. de mariage, No.
4113; Planiol, TIT, No. 1648; Alexandiesco

VIII. partea

4. Culpa bărbatului va fi apreciată de
tribunale după împrejurări, (Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No. 4114),

stituită din obligaţii sau titluri de rentă a

VIII. partea 1, p. 575).
5.

Sub

regimul

dotal,

bărbatul

(1275 ce. civ. rom.)

,

rezultă că dacă dota con-

pierit din neglijenţa bărbatului, acesta va
fi răspunzător şi va fi obligat să restitue

dota în numerar.

singur

(Alexandresco, VIII, par-

tea I, p. 284).

are administraţia
capitalurilor constituite
dotă, având dreptul singur să urmărească

pe debitori şi să primească plata lor şi cu
cât vor fi mai întinse puterile sale, cu atât
va fi mai mare responsabilitatea sa. (Dailoz, Râp.. Contrat de mariage, No. 4114),

I, p. 585).

13. Din dispoziţiunile art. 1567 e. civ, fr.

14.

Tribunalele vor constata în fapt

în

mod suveran că bărbatul este răspunzător
penirucă din culpa lui plasarea banilor

:

dotali s'a făcut cu călcarea dispoziţiunilor

contractului
VIII, partea
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de căsătorie.
(Alexandresco,
I, p. 284, 285).

Codul

civil

Art.

DESPRE

1216.

— Dacă

CONTRACTUL

dota

Arta 1876-1973 7

DE CĂSĂTORIE

cuprinde

un

uzuiruct,

bărbatul

sau

moștenitorii săi vor îi obligaţi să restitue numai dreptul de uzufruct, nu şi fructele din timpul căsătoriei. (Civ. 517 urm., 527, 1243;

Civ. Fr. 1568).

Tezi. fr. At.

1568. —

Si un

usufruit a 6t€

constitu6

en dot,

ses heritiers
ne sont obligâs, ă la dissolution du mariage,
droit Wusufruit, et non les fruits 6chus durânt le mariage.

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1568 e. civ,
fr.
(19276 ce. civ. rom),
dacă
dota cuprinde un uzufruci, bărbatul sau moştenitorii săi vor fi obligați să restitue
numai dreptul de uzufruct iar nu şi fructele culese în timpul căsătoriei. (Dalloz,
R6p., Contrat de mariage, No. 4119; Suppl.,

dresco, VIII,

6. Nu

viagere

constituite doiă,

de

constituitor

plong,

cheliuelile de

femeii în casa
prin contractul

sa,
de

alimentele

Contrat

de

mariage,

datorite.

(Iro-

IV, No.

3653;

Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No. 3370;
Alexandresco, VIII, partea T, p. 587).
7, Femeia poate stipula prin contractul

de căsătorie că veniturile vor fi dotale şi
bărbatul nu va putea încasa decât veniturile acestor venituri care vor fi capitalizate. (Pothier, Communaui6, VII, No. 292;
Roditre et Pont, III, No. 1661, 1904; Troplong, IV, No. 3652; MarcadE, Art. 1567,

îr.
şi

1568; Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No.
4119; Huc, IV, No. 187; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 587).

acestui
rentele

8. Dacă dota consistă în dreptul de a
se folosi de o închiriere sau arendare, de o

(Rodiere et Pont,

literară

proprietate

III, Art. 1904, 1905; Odier, III, No. 1594;
Troplong, Contrat de mariage, LV, No. 5654;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 540, nota 32,

p. 632: Dalloz, Rep., Contrat

I, p. 586).

restituite

căsătorie, afară de cazul când sau prețuit

la constituirile de dotă a unui drept de
uz sau de abitaţiune. (Dalloz, R6p., Contrat de mariage, No, 4120; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 587, nota 1).
4. De asemenea,
dispoziţiunile
articol îşi găsesc aplicațiunea la

partea

vor fi

hrană făcute de tatăl
după cum sa obligat

2. Rațiunea dispoziţiunilor art. 1568 ce.
civ. îr, (1276 c. civ. rom.) este că există intenţiunea presupusă a viitorilor soţi ca bărbatul să încaseze fructele uzufructului
pentru a susține sarcinile căsătoriei. (Dalloz,
îşi găsesc aplicațiunea

ou

sătoriei în acest an. (Dalloz, R€p., Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1485; Alexan-

Contrat de mariage, No. 1483; Alexandresco, VIII, partea |, p. 585, 586).

(1276 c. civ. rom.)

mari

restituer le

5. Fructele sau veniturile ultimului an
se vor împărți între bărbat şi femeie sau
moştenitorii lor, proporțional cu durata că-

" Doctrină.

R€p., Contrat de mariage, No. 4119).
3. Dispoziţiunile art. 1568 ce. civ.

la

que de

sau

susceptibil

vremelnic

de

de

drept

alt

un

sfârşit

a lua

în

timpul folosinţii bărbatului dacă se întâmplă un asemenea eveniment, dreptul de fojosinţă al bărbatului se stinge, peniru lipsa

de mariage,

No. 4120; Suppl,, Contrat de mariage, No.
1485; Guillouard, Contrat de mariage, IV,
No. 2147; Alexandresco, VIII, partea |, p.
586, 587).

de obiect şi bărbatul nu e supus
restituire. (Alexandreseo,
p. 587, 588).

VIII,
A

la niciv

partea

I,

Art. 19177. — Dacă căsătoria a ţinut zece ani dela împlinirea
termenilor puse pentru plata dotei, femea sau moştenitorii săi o
vor putea repeti dela bărbat, la epoca restituțiunii, fără să fie
datori a proba că el a primit-o. Bărbatul nu se va putea apăra
de a o restitui,

îndatorirea

de

decât

dacă

proba.că

va

și că acelea au
cuvenitele _diligenţe spre a şi-o procura
fără

efect. (Civ.

Sia

1200,

“Toast, fn. Avi. 1569. — Si
des

termes pris

pour

1271

1203,

le paiement

le

urm.,

mariage
de. la dot,

rămas

Civ. Fr. 1569).

1275;

ans

a dure dix
la femme

făcut

a

ou

depuis

ses heritiers

l'châance
pourront

la r&pâtar contre le mari aprts la dissolution du mariage, sans âtre tenus de
prouver qw'il la regue, & moins quil ne justifiât de diligences inutilement par

lui faites pour s'en procurer le paiement.

— 5217—

Art, 1271

DESPRE

CONTRACTUL

DE

Codul

CĂSĂTORIE

civil

-

INDEX

ALFABETIC

(a
Act
Act
Act

autentic 14,
scris 8,
sub semnătură

vată 15,

14.4.
Chitanţă 10, 14—16, 18.

Creanţă

Iaventar 4.
Invocare 29.
Lucruri mobile

|
pri-

Acţiune 21.
Apreciere 21.
Celebrarea
căsătoriei

bat, potrivit regulelor de drept comun, iar
nu prin orice mijloc de probă. (Mourlon,
TII, No. 430; Aubry et Rau, ed. 4-a, V. $

4, 28.

Marturi 4, 5, 6, 9, 18.

540, nota

; Moştenitogi 17, 25,
Neglijenţă 33,
Parafernă 40.
Posesiune 3,

11,

Prezumpţiune

19, 20, 29—

31, 33, 34, 37, 3%,

Creditori 11, 12, 13, 25, 30.
Diligenţe 20—25.
Dispensă de dovadă 29.
Donaţiune deghizată 17.
Dovadă 1—12, 17—20, 25,
37
Executare silită 21, 24.
Existenta dotei 1, 2.
Falsitate 18,
Fraudă 12, 13.
Imobile 3, 28.
Inceput de dovadă scrisă

Scuză 22, 23,
Separaţie de patrimonii 36.
Termen 19—23, 26, 27, 35.
Terţi 6,

Titlu 3,

Urmărire

imobilelor

care constituese

dota, va fi făcută prin titluri sau posesiune,
potrivit dreptului comun. (Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage. III,
No. 1886; Alexandresco, VIII, partea I, p.
552, 555).
4, Dovedirea
mobilelor
care constitue
dota se va face prin inventar sau act esti-

mobilelor

însă

prin

bărbatul

nu

a făcut

în-

va putea dovedi existența

marturi

sau

prezumpțiuni.

(Odier, II, No. 1417: Aubry et Rau,
V, $ 540, p. 627, 628; Guillouard,
de mariage, IV, No. 2141; Planiol,
1646; Alexandresco, VIII, partea I,

ed. 4-a,
Contrat
III, No.
p. 553).

5. Femeia va putea dovedi, în principiu,

prin toate mijloacele

a primit

dota.

de probă

(Dalloz,

mariage, No. 4459).
6. În cazul când

Râp.,

dota

că bărbatul

Contrat

a fost

de

constituită

de un terț, femeia sau moștenitorii săi vor

putea dovedi prin orice mijloace de probă,
chiar prin martori şi prezumpțiuni că bărbatul a primit dotă, deoarece femeiaa fost
în imposibilitate ca înainte de căsătorie

să-şi procure o dovadă serisă despre primirea doiei de către bărbat.

(Rodire

et Pont,

II, No. 1917: Aubry et Rau, ed. 4-a,
540. nota 7, p. 625; Mourlon. III, No.
Dalloz. R€p., Contrat de mariage, No.
Suppl.. Contrat de mariaze, No. 149%:
rent,

XXIII,

No.

561;

Huc,

IX,

V, $
426;
4139;
Lau.

No.

497:

Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, III, No. 1899; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 2151; Planiol, III, No.

1644: Alexandresco,
Nacu, III, No. 240),

7. Dacă

însă dota

VIII,

pariea

|, p. 556;

a fost constituită

et Pont,

III, No.

1917:

IV, No.

Troplong,

3653).

Contrat

-

8. Astfel, dacă este vorba de o valoare
mai mare de 150 lei, primirea dotei va
trebui dovedită, în principiu, prin o chitanță sau act emanat

dela bărbat.

(Dalloz,

R€p., Suppl., Contrat de mariage, No. 149%;

silită 21, 24,

lexandresco, VIII, partea I, p. 551).

femeia

498; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrait de mariage. III, No. 1889; Guillouard,
Conirat de mariage, 1V, No. 2140: Planiol,

de mariage.

dotal 39, 40.

Rezervă succesorală 17.

I, p. 551),
2. Existenţa dotei se dovedeşte prin prezentarea
contractului
de
căsătorie.
(A-

dacă

Suppl.,

Regim

13—17,
Probă 1—12, 17— 20, 25, 37,
Raport succesoral 38,

1. Dovada existenţii dotei şi a primirii
ei va trebui să fie făcută de femeie sau de
moştenitorii ei. (Alexandresco, VIII, partea

ventarul,

Râp.

III. No. 1644; Alexandresco, VIII,
partea
I, p. 554 urm.; Contra: Taulier, Thâorie
raisonn6e_ du code civil, V, p. 355; Rodiăre

Doctrină.

nativ;

Dalloz,

No. 1495; Huc. IX, No.

Prezumpţiuni
4, 3, 6, 10.
Primirea dotei
1, 5-11,

23,

3. Dovedirea

14, p.. 627;

Contrat de mariage,

Prescripţie 29,

34.

Insolvabilitate

femeie, ea sau moştenitorii săi vor trebui
să dovedească primirea, dotei de către băr-

doctrină)

de

Alexandresco, VIII, partea 1, p. 554, 553).
9, De asemenea. dovada cu martori nu
- va fi admisibilă decât în caz când există
un început de probă scrisă. (Dalloz, Re&p.,
Contrat de mariage,
No.
4140;
Alexan-

I, p. 555).

VIII. partea

dresco,

10. Stipulaţiunea în contractul
torie că celebrarea căsătoriei are

de căsăvaloarea

unei chitanțe de primirea dotei de către
bărbat, are puterea unei simple prezumpțiuni
prin

Suppl..

liberatoare care poate fi combătută
dovada
contrară.
(Dalloz,
Rp,

Contrat

lexandresco.

de

VIII,

mariage,

partea

No.

|, p. 557).

88;

A-

11. Stipulaţiunile din contractul de căsătorie privitoare la plata dotei, în general
sunt opozabile creditorilor bărbatului. (Au.
bry et Rau. ed. 4-a. V, $ 540, p. 628; Dalloz. Rev.. Suppl.. Contrat de mariage, No.
1495; Baudry. Le
Courtois et: - Surville,
Contrat de mariage, III. No. 1899; Alexandresco. VIII, partea I, p. 557).
12. În acest caz, creditorii bărbatului vor *

putea dovedi frauda comisă de soţi în prejudiciul

lor.

(Aubry

et Rau,

ed.

4-a, V,

$

540, p. 628: Dalloz. R&p., Suppl., Contrat
de mariage, No. 1495: Baudry, Le Courtois
et Surville. Contrat de mariage, III. No.
1899: Alexandresco, VIII, partea 1, p. 557).
13. Numai creditorii bărbatului anteriori

contractului de căsătorie iar nu şi cei posteriori contractului. vor putea ataca pentru

fraudă stipulaţiunile cuprinse în contractul
de căsătorie privitoare la plata dotei. (Dallez Rep, Suppl.. Contrat de mariage, No.

14. Chitanţele autentice date de bărbat

posterior facerii contractului de căsătorie
şi înainte de celebrarea căsătoriei fac dovada primirii dotei, de către bărbat. (Dal-

loz

Râp., Contrat de mariage, No. 4147).
15. Chitanţele de primirea dotei de către
bărbat date în timpul căşătoriei fac dovadă
chiar dacă nu suni autentice, ci numai
sub semnătură

privată.

(Dalloz, R€p.,

Con-

trat de mariage No, 4132; Alexandresco,
VIII, pariea [, p. 155, nota 2).
16.

-— 528 —

Bărbaiul

nu

poate

contesta

chitan-

Codul

civil

DESPRE. CONTRACTUL

țele date de el în timpul căsătoriei pentru
primirea dotei. (Dalloz, Râp., Contrat de
mariage,

No.

4156).

17. Moştenitorii bărbatului vor putea dovedi .că chitanţele de primirea dotei date

de bărbat ascund o donaţiune deghizată,
numai dacă această donațiune excede cotitatea disponibilă şi numai în limitele care

ating rezerva lor. (Dalloz, R6p., Contrat de
mariage. No. 4157).
18. Femeia poate dovedi prin martori
“falşitatea enunţărilor cuprinse în chitania
dată de bărbat terţilor debitori ai dotei, în
timpul căsătoriei. (Dailoz, R€p., Contrat de

mariage, No. 4158).
„19, Potrivit
dispoziţiunilor

art.

1569

c.
civ,
fr,
(1277
ce.
civ.
rom.),.
în
cazul
când căsătoria. a durat zece ani
dela împlinirea
termenelor puse
pentru
plata dotei, tăcerea bărbatului în acest interval de timp constitue o prezumpțiune că
el a primit dota și femeia sau moştenitorii
săi sunt dispensați de a face
dovada că

bărbatul a primit dota. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
de mariage, No.

No. 4160; Suppl., Contrat
1496; Alexandresco, VIII,

partea I, p. 558, 539, 561).
„20.

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

|

1569

c.

civ. fr. (1277 e. civ. rom.) bărbatul nu poate
să se apere de prezumpţiunea prevăzută în

acest articol decât dacă va proba că a fă-

Art. 1277

DE CĂSĂTORIE

$ 540, p. 626: Dalloz, Rep,
mariage, No. 4177; Huc, LĂ,

ed. 4-a, V,
Conirat de

No. 497; Baudry, Le Courtois ei Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1891; Gu-

IV, No. 2158;

Contrat de mariage,

illouard,

Alexandresco, VIII, partea Î, p. 562).

24. Bărbatul trebueşte să facă diligenjele la timpul cuvenit şi femeia poate do-

vedi că bărbatul a început urmărirea prea

No.

4172).

mariage,

de

Contrat

Rp.,

(Dalloz,

târziu.

Li

25, Dovada diligenţelor fără eleci va fi
făcută de bărbat, de moştenitotii sau cre-

I,

partea

VIII,

(Alexandresco,

ditorii săi.

p. 561).
_
”
-26. In cazul când dota este plătibilă la
mai multe termene, punctul de plecare a!
termenului va curge
dela
fiecare din aceste seadenţe iar nu dela ultima scadenţă.
(Rodire et Pont, III, No. 1938; Marcad
Art. 1569, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 540, nota 9, p. 625; Dalloz, R6p.. Contrat de mariage, No. 4165; Laurent, XXIII,

No.

563;

Huc,

IX,

No.

49%;

Baudry,

Le

Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1889; Guillouard, Contrat de _mariage, IV, No. 2155; Alexandresco, VIII,
partea I. p. 559).
27. Cu toate că nu a fost stipulată nicio

termenul

scadență,
data

„dela

(Dalloz.

R&p.,

curge

va

ani

de zece

dota

când

devenit exigibilă.
de mariage, No.

a

Conirat

cut cuvenitele diligențe spre a-și procura
dota şi că diligențele au rămas fără efect.

4166).

626;

(1277 e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea
la dota imobiliară, ci numai la dota mobiliară. (Taulier, Th&orie raisonnce du code
p. 355; Dalloz, R&p., Contrat de
civil, V,

(Aubry

et Rau,

Dalloz,

4-a, V, $ 540, nota

Rep.,

Suppl.,

Contrat

15, p.

de

ma-

riage, No. 1496; Guillouard,
Conirat de
mariage, IV. No. 2135; Alexandresco, VIII,
partea

21.

I, p.

561).

|

Pentru aceasta nu

este

necesar

ca

bărbatul să fi făcut acțiune sau urmăriri,
ci tribunalele
vor aprecia
în
mod suveran dacă diligențele alegate de bărbat
au fost
suficiente
sau
nu.
(Rodiâre
et Pont,
III, No.
1926; Marecad,
Art. 1569, No. 1: Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 3655: Demante et Colmet de
Santerre. VI, No. 241 bis, II; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 540. nota 11. p. 626: -Dalloz

R&p.. Contrat de mariage, No. 4171: Suppl.,
Contrat

de

mariage,

No.

1499:

Laurent,

|

Dispoziţiunile

28.

4168;

No.

mariage,

art.

fr.

cir.

c.

1569

et

Rodiăre

Contra:

Pont. III, No. 1924).
ari.
de
prevăzută
29. Prezumpţiunea
1569 e. civ. fr. (1277 c. civ. rom.) nu poate
a fost
fi invocată de debitorul dotei, căci ea sau
prevăzută numai în interesul femeii
nu
moştenitorilor săi; constituitorul dotei
se va putea libera decâi prin reseriptiunea

de treizeci ani.

(Rodiăre

et

Pont, II, No.

1923; Odier, III, No. 1421; 'Troplong, Conirat'de mariage, IV, No. 3665; Masse et

Verge sur Zachariae,

IV. $ 637. nota 9, p.

XXIII, No. 565; Huc, IX, No. 497; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de 'ma-

258: Marcad€, Art. 1569. No. 1: Demante ei
Colmet de Santerre. VI, No. 241 bis. [Il,

riage, LII, No. 1891; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 2157; Planiol. III, No.
1645; Alexandresco, VIII, partea I, p. 561;

Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No. 4169;

Nacu, III, No. 245).
22. Lipsa diligenţelor va putea fi uneori
scuzată, cum ar fi de exemplu, dacă dota
a fost constituită de tatăl sau mama femeii. (Dalloz. R6p., Contrat de mariage,

No. 4175).

Insolvabilitatea

debitorului dotei în

timpul celor zece ani, cu începere dela
data
celebrării
căsătoriei,
constiiue
o

scuză

pentru

diligență

bărbat

pentru

că nu

încasarea

a făcut

dotei.

et Pont, III, No. 1927: Troplong,
de mariage, IV, No. 5664; Aubry
31235

—

Codul

civil

adnotat

—

VIIl

nicio

(Rodiere

Contrat
et Rau,

Aubrv

et Rau.

ed. 4-a, V.

$ 540.

p. 626;

Suppl., Contrat de mariage. No. 1497; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de

Jouitou, Regime
mariage, IÎlI, No. 18%;
dotal. No. 417; Guilouard, Contrat de ma-

riase,

IV,

No.

2134:

partea I. p. 562).

30.

Dispoziţiunile

Alexandresco,

art,

1569

VIII.
fr.

ce. civ.

(1277 c. civ. rom.) pot fi invocate de creditorii femeii, a acăror creanţe poi fi urmăVerge€ sur Zavite asupra dotei. (Mass et

chariae, IV, $ 675, nota 1, p. 268; Dalloz,
Rep.. Contrat de mariage, No. 4170; Huc,

IX.

No.

497;

Baudry,

Le

Courtois

et Sur.

ville. II. No. 1894; Guillouard, Contrat de
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34

Art, 1278

DESPRE

mariage,

IV, No.

2139;

CONTRACTUL

Alexandresco,

DE

CĂSĂTORIE

Codul

civil

VII],

contra unui terț. (Dalloz, Rep., Contrat
de
mariage, No. 4176).
35. Pentru ca dispoziţiunile art, 1569 c.

(1277 ce. civ. rom.) după o părere, nu-şi găsesc aplicațiunea când doia a fost constituită de
femeie,
(Odier, III, No. 142%;

aplicaţiunea, trebueşte ca neglijența bărbatului să se fi prelungit zece ani şi în
toi acest timp să fi avut calitatea a lucra. (Dalloz, Râp., Contrat de matiage,

partea |, p. 558; Contra: Odier, III, No.
1425; Jouitou, Râgime dotal, No. 417).
31. Dispoziţiunile art. 1569 e. civ. fr.
Mourlon,

III,

1569, No.
terre, VI,

No.

450

bis:

2; Demante
No. 241 bis,

ed. 4-a. V, $ 540, nota

R€p., Contrat

Marcad,

Ari.

et Colmet de San.
IV; Aubry et Rau,

16 p. 627; Dalloz,

de mariage, No. 4174:

Suppl.,

Contrat de mariage,
No. 1500;
Laurent,
XXIII, No. 564; Huc, IX, No. 498; Baudry,
Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, III, No. 1896; Jouitou, Rezime dotal,
No. 418; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 2135, 2136; Alexandresco, VIII,
partea TI, p. 560).
32. După a doua părere, prezumpţiunea

prevăzută

de

art.

1569 ce. civ. fr. (1277

e.
civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea şi
la constituirea dotei de femeie. (Duranton,
XV,
566; Mass6
675,

nota

mariage,

et Verge

9. p.

IV, No.

trait de mariage,

257;

sur Zachariae,

Troplong,

3658;

No.

IV,

Contrat

Dalloz, R€p.,

4174:

Suppl.,

ş

de

Con-

Contrat

de mariage, No. 1500; Planiol, I[i, No.
1645),
33, După a treia părere, prezumpţiunea
prevăzută de art. 1569 e. eciv. fr (1277
c. civ.
rom),
nu
se
aplică
femeii

care a promis dota, dacă la data
desfacerii căsătoriei ea are valori egale sau
su-

perioare;
sătoriei

dacă

nu

mai

însă la data desfacerii
are

bunurile

pe

că-

care

le

avea la data căsătoriei, prezumpțiunea pre”

văzută de acest articol îşi găseşte aplicațiunea. (Rodiăre et Pont, III, No. 1925; Dal.
loz, Rep., Contrat de mariage, No. 4174).
34. Dispoziţiunile art, 1569 ce. civ. fr.
(1277 c. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea
când femeia îşi coustitue dotă o creanţă

civ,

în. (1277

e. civ.

rom.)

să-şi găsească

No. 4178).

36. Astfel, dispoziţiile:
acestui articol
nu-și găsesc aplicaţiunea dacă în înterv
alul de zece ani survine separația de
patrimonii între
femeia
dotală şi bărbat.

(Dalloz,

4173;

Rep.,

Suppl.,

1497).

Contrat

Contrat

de

de

mariage,

mariage,

No.

No.

37.
Prezumpţiunea
prevăzută de art.
1569 c. civ. fr. (1277 e. civ. rom.) poate
fi
combătută prin proba conirară.
(Dalloz,
R€p., Contrat de mariage, No. 4181).

38. In cazul când se aplică prezumpțiu-

nea prevăzută de art, 1569 e, civ. fr,
(1277
c. civ. rom), femeia va trebui să raport
eze
dota la succesiunea tatălui său care
a constituit-o, cu toate că acesta nu a
plătit-o

în realitate.
riage, No.

(Dalloz, Râp., Contrat de ma-

4184).

9. Dispoziţiunile art. 1369 e. civ. fr.
(1277 e. civ. rom.) nu se aplică decât regimulu
i dotal. (Rodicre et Pont, II, No.
1522; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 525,
text

şi nota 28, p. 470; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 1892;
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
2159; Alexandresco, VIII, partea |, p. 565).
40. Chiar sub regimul dotal, dispozițiu-

nile art. 1569 c. civ. fr. (1277 e. civ. rom.)
nu se aplică bunurilor dotale dobândite de
femeie în timpul căsătoriei, nici bunurilor

parafernale.

(Huc, IX, No. 49; Baudry, Le

Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III, No. 1892; Alexandresco, VIII, partea I,

p. 565)

Art. 1278. — Dobânzile și fructele dotei sunt de drept datorite

de bărbat sau de moștenitorii săi, din ziua evenimentului
care a
dat naștere la obligaţiunea restituțiunii. (Civ. 1088, 1241,
1271, 1279;
Civ.

Fr. 1570 $ 1),

Tezi. fr. Art. 1570 Ş 1. — Si le mariage est dissous
par la mort de la
lintâret et les fruits de la dot ă, restituer courent de
plein droit au profit
de ses hâritiers depuis le jour de la dissolution.

femme,

Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1570 $iec
civ. fr. (1278 e. civ. rom.) dobânzile şi frue-

tele dotei sunt

de drept

datorite

de băr-

bat sau de moștenitorii săi din ziua eveni-

mentului care a dat naştere la obligaţiunea
restituţiunii. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 4185: Suppl.. Contrat de mariage,
De: 1501: Alexandresoc. VIII, partea I, p.
04).
2. În cazul când căsătoria se desface prin

moartea bărbatului,
fructele şi dobânzile
date sunt datorite de plin drept. (Dalloz,

Rep.

Contrat

de mariage, No. 4187; Gu-

illouard, Contrat de mariage, IV, No. 2154;
Planiol, III, No. 1651; Alexandresco, VIII,
pariea I, p, 604).
,

3. În caz de absență a bărbatului, dohânda curge în folosul femeii sau moştenitorilor ei din ziua

trimiterii în posesiune

provizorie asupra bunurilor soțului absent.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 540, p. 653;
Alexandresco,

— 530—

VIII,

partea

I, p. 605).

.

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

4. Pentru ca dispoziţiunile art. 1570 $ 1
e. civ. fr. (1278 c. civ. rom.) să-şi găsească
aplicaţiunea, trebueşte ca dota constituită
să producă venituri care să poată ajuia
sarcinilor căsătoriei, (Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 4186; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 605).
5. Astfel. trusoul constitue o creanţă ordinară
pentru care nu curg dobânzile
decât din ziua cererii în judecată, afară
de stipulaţie contrară prevăzută în contractul de căsătorie. (Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 252, 605).

6. Dobânzile

doiei se prescriu

prin tre-

cere de cinci ani din momentul lichidării
lor, ca orice dobânzi în genere. (Troplong,
Preseription, II, No. 1025; Huc, 1X, No.
495; Guillouard, Prescription, II. No. 676:

Art.

1279.
— Dacă

tului, femeia
sau

Alexandresco, VIII,
p. 328, nota 1).

parea

1, p.

605;

XI,

7. Pentru ca bărbatul să poată invoca a-

ceastă prescripţie, trebuește să fie de bună

credinţă.

(Alexandresco,

VIII, partea I, p.

605, nota 5).
8. Dispoziţiunile art. 1570 $
(1278 c. civ. rom.) se aplică
propriu zise iar nu şi averii
a femeii. (Alexandresco, VIII,

606, 628).

1 ce. civ. în.
numai dotei
parafernale
partea I, p.

9. Chestiunea de a se şti dacă dobânzile
dotei curg de plin drept în folosul femeii
sau moştenitorilor săi, va îi decisă după
legea pe care au acceptat-o soții fie în mod

expres,

fie

în

mod

virtual,

ca

regulă

a

regimului lor matrimonial. (Alexandresco,
VIII, partea I, p. 595, nota 1).

se desface prin moartea bărbade a cere, pentru cursul anului de doliu,

căsătoria

are alegerea

dobânzile

bărbatului

Art. 1279

DE CĂSĂTORIE

ori îructele

dotei

sale, sau alimente din succesiunea

său.

In toate cazurile, abitațiunea în cursul acelui an şi vestmintele
de doliu trebuesc a se procura femeii din succesiunea bărbatului
său. -(Civ.

684,

1088,

1241,

1274;

Civ. Fr. 1570 $ 2).

Text. fn. Art. 1570 Ş 2. — Si c'est par la mort
choix

d'exiger

les interâts

de sa dot

o

pendant

lan

du mari,

du deuil,

la femme

ou de se faire

a le

fournir

des aliments pendant ledit temps aux - depens de la, succession du mari; mais,
dans les deux cas, Lhabitâtion durant cette annâe, et les habits de deuil, doivent
lui &tre fournis sur la succession, et sans imputation sur les intârâts ă elle dus.
Bibliografie

(continuare)
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ConNsrANTINESCU Jac. N., Despre succesiuni, p. 125 urm.
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ALFABETIC

Doctrină

(la doctrină)
Abitaţie 4, 24 —32, 38,
Acţiune 20, 39.
Administraţie 21.
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Alimente 1,2, 4—7,

15—17, 20, 38,

Incetare din vieaţă 1 urm.
Intentiune 19.
Ipotecă legală 10.
Lege personală 42.
Minor 21,
Moarte 1 urm,
Opţiune 1, 2, 3, 11, 14,

18—

:

11—13,

18—24, 42,

Alimente în natură 13.
An de doliu 1 urm.
Aprecire 11, 13, 19.

Parafernă
Pensiune

4—7,

Boală 37.
Cesiune 40.
Consecinţă 2.
Creditori 41,

38,

Raţiune 2,
1

urma.

Dobânzi 1, 2, 3,
Dota existentă 1 urm.
Dotă inexistentă 5, 6.
Drept internaţional privat

42
Drepturile bărbatului 4.
cu-

Femsie văduvă săracă 17.

Fructe
Haine
Imobil

f, 2,

Poprire H.
Privilegiu 9, 42,

Cumul 15, 17.
Deces 1 urm.
Desfacerea
căsătoriei

Facultate, a se vedea
vântul: „Opţiune“.

8.
alimentară

11—13, 45—17, 20,

1, 2, 3, 18, 19, 20.
de doliu 4, 33—41.
12,

Recăsătorie
Reducţiune

22, 3%.
38.

Restituirea

dotei

Refuz 29,
2, 15,

Retractare 23,
Servitori 33.
Statut personal 4,
Succesiune 17, 28.
Uzufruct 28.
Vânzare 40,
Venituri 7, 8, 12,

18—20,

Vestminte

4,

2, 6, 11,

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1570 $ 2 e,
civ. În. (1279 e. civ. rom.) în cazul când
căsătoria se desface prin moartea bărbatului, femeia are alegerea de a cere, pentru
cursul anului
de
doliu,
dobânzile ori
fructele dotei sale, sau o pensiune alimentară din succesiunea bărbatului său, (Dal-

loz, R6p.,

Contrat

de mariage,

No.

4188;

Suppl., Contrat de mariage, No. 1501, 150%:
Alexandresco, VIII, partea I, p. 595).
2, Această dispoziţiune este o consecință
a termenului de un an acordat de ari. 1565
c, civ. fr. (1273 c. civ. rom) moştenitorilor

bărbatului pentru â' restitui dota. (Dalloz.
Rsp., Contrat de mariage. No. 4205; Suppl.,
Contrat de mariage, No. 1506).
3. În cazul când căsătoria se desface prin
moartea bărbatului, fructele şi dobânzile
dotei sunt datorite de plin drept, dacă fe-

meia
15, 16,

de doliu 4, 33—

,

optează

pentru

Contrat.de mariage,
Contrat de mariage,
III, No. 1651).

— 531—

ele.

(Dalloz,

Râp.,

No. 4187; Guillouard, 1V, No. 2154; Planiol.

Art 1979
4.

DEŞPRE

Bărbatul

nu

are

drept

la

CONTRACTUL
alimente,

abitaţie şi haine de doliu, deoarece nici art,
1570 $ 2, e. civ. îr. (1279 e. civ. rom.) nici
vreun alt text nu-i acordă acest drept.

(Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
4210; Comp.: Rodiăre et Pont, AZ
1958; Alexandresco,

No.
No

VIII, partea I, p. 594).

5. În cazul când femeia nu a adus nicio

dotă, ea are
drept,
după o
părere, la
pensiune alimentară. (Taulier, Th&orie rai-

sonnse_ du code civil, V, p. 561; Dalloz,
Rep.. Contrat de mariage, No. 4205; Alexandresco, VIII, paratea [, p. 596, 597).
6. După altă părere, numai femeia care
va avea dotă ce trebuieşte restituită, are
dreptul la pensiune alimentară.
(Merlin,
Viduită, $ 1, No. 5; Rodiăre et Pont, III,
No. 1949; Dalloz, Rp. Contrat de mariage,

No.

4205;

Courtois

Huc,

IX,

et Surville,

No.

III, No. 1931).

F,

499;

Contrat

Baudry,
de

Le

mariage,

7. Pensiunea alimentară se va da femeii
în raport cu poziţia sa socială şi poate fi
mai mare decât veniturile dotei. (Dalloz,
Rep.. Suppl., Contrat de mariage, No. 1508;
Laurent, XXIII, No. 580; Planiol, III, No.
1656; Alexandresco, VIII, partea I, p. 599,
text și nota 2, 604, nota 6)
8. Câna veniturile parafernale ale femeii ajung pentru întreţinerea sa, ea va
avea dreptul numai la veniturile dotei sale.
(Rodiăre et Pont, III, No. 1955; Dalloz
Rep., Contrat de mariage, No. 4206).

9.

Creanţa

conferită

de

lege

femeii

contra succesiunii bărbatului nu e garautată prin privilegiul prevăzut de art. 172%
$ 2 ce. civ. rom., deoarece nu constitue o
cheltuială de
înmormântare.
(Alexan-

dresco, VIII, partea Î, p. 595).

.

10. De asemenea, această creanţă n
este garantată nici prin ipoteca legală.

(Alexandresco, VIII, partea Î, p. 595, 596).
11.

În

bărbatului

cazul

când

îndată

după

decesul

s'a restituit femeii o parte din

dotă, și femeia optează pentru pensiunea
alimentară, tribunalele vor aprecia fixarea
pensiunii alimentare. ținând seamă de a-

ceasiă

restituire

parţială.

(Dalloz,

Contrat de mariage, No. 4203).
12. In cazul când doia femeii

numai

din imobile

femeii îndată
dacă veniturile

care 'au fost

după
decesul
acestor imobile

Rep.

consistă

restituite

bărbatului,
ajung
pen-

tru întreţinerea femeii, ea nu va avea

drep-

tul la pensiunea alimentară; dacă însă veniturile nu ajune, ea va avea acest drept.
(Dalloz, R&p.,
Contrat
de mariage, No.
4204),

-

13.

feră

să

Dacă

dea

moştenitorii

în natură

bărbatului

alimentele

se

o-

femeii,

această
nu are dreptul, în principiu, să
ceară alimentele în echivalent în bani, însă
in acest caz, tribunalele vor avea dreptul

sa aprecieze

în mod suveran după împredacă moştenitorii nu pot fi
să dea alimentele în bani. (Rodiere etobligaţi
Pont,
III, No. 1955; Dalloz, Rep., Contrat de maJurări,

riage, No. 4207).

DE CĂSĂTORIE

Codul

14. Dreptul de opţiune
1570 $ 2 c. civ. în. (1279 c.
ține numai femeii iar nu
bărbatului. (Dalloz, Râp.,

de mariage, No. 1507).
15. Femeia nu poate

civil

prevăzut de art.
civ. rom.) aparşi moștenitorilor
Suppl., Contrat

cumula

|
veniturile

dotei cu pensiunea alimentară. Prin urmare, dacă moştenitorii au predat femeii
dota şi ea a acceptat restituirea, ea nu mai
poate cere pensiune alimentară. (Dalloz,

Rep., Suppl.,
Contrat de mariage, No.
1507; Alexandresco, VIII, partea 1, p. 599).
16. Femeia învestită cu folosința dotei,
va avea dreptul să ceară pensia alimentară numai dacă veniturile dotei nu-i sunt
suficiente pentru întreținerea sa. (Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

1507).

Contrat

de mariage,

|

17. Văduva

săracă

care

vine

la

No.

succe-

siunea bărbatului ei, potrivit dispozițiunilo»
art. 684 c. civ. rom. poate cumula partea sa
de succesiune cu pensiunea alimentară cuvenită pentru anul
de
doliu. (Alexan-

dresco,

VIII, partea

I, p. 597 urm).

|

18. Din faptul că femeia ar fi trăit un
oarecare timp din proviziunile existente

la decesul bărbatului său, sau din faptul că
femeia ar fi primit dela moştenitorii bărbatului o parte din veniturile şi fructele
dotei sale. nu se poate deduce în mod necesar că femeia şi-a exercitat dreptul de
opțiune. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 4209).

19.

In

acest

caz,

tribunalele

vor

cer-

ceta care a fost intenţiunea femeii şi dacă
nu rezultă vreo declaraţie din partea ei
expresă sau implicită de opţiune. (Dalloz,
„Rep, Contrat de mariage, No. 4209).
20. Există optiune din
partea
femeii
când ea acţionează pe moştenitori fie pentru plata veniturilor sau fructelor dotei,
fie pentru plata unei pensiuni alimentare.
(Dalloz, Rep., Conirat de mariage, No.
4209),

21, Dreptul de opţiune prevăzut de art,
1570 $ 2 e. civ. fr, (1270 c. civ. xom.-), apar:
ține şi femeii minore, deoarece exercitarea acestui drept constitue un act de

administraţie.
1956:

Contrat

Baudry,

(Rodiăre
Le

de

mariage,

bărbatului.

(Rolland

et Pont,

Courtois

III,

p.

et

790,

III,

No.

Surville,

nota

î;

Alexandresco, VIII, partea LI, p. 600).
22. De asemenea, acest drept se cuvine
şi femeii care sar căsători înaintea expirării termenului de zece luni dela decesul
pertoire,

Regime

Alexandresco,
23. Femeia

ce

land

a

dotal,
1957:

exercitat

de

de

dotal,

Villargues,

No.

555;

R6-

Comp.:

VIII, partea I, p. 600).
nu mai poate reveni după
dreptul

Villargues,

de

opțiune.

Râpertoire,

(Rol-

Regime

No. 555; Rodiăre et Pont, ll, No.
Baudry,
Le Courtois et. Surville,

Contrat de mariage, II, No. 1951; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No. 2166;
Alexandresco,

VIII,

partea

|, p. 601),

24. Potrivit dispoziţiunilor art. 1570 $ 2

c. civ.

— 532—

fr. (1279 c. civ.

rom.),

oricare

ar fi

Codul

CONTRACTUL

DESPRE

civil

1570 $ 2
33, Potrivit dispoziţiunilor art,
nitorii
c. civ. în. (1279 e. civ. rom), moşte
şi favor fi obligaţi să procure femeii
inte
miliei sale şi chiar servitorilor xestm
, în
de doliu .din succesiunea bărbatului r.
soţilo
a
socială
condiţia
cu
raport
No.
IV,
ge,
maria
de
at
Contr
long,
(Trop
Dal1952;
No.
III,
Pont,
et
re
Rodiă
2164;
4217;
loz, Rep., Contrat de mariage, No.
Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
partea I, p.
VIII,
Alexandresco,
2164;
,
,
601, noia 6).
34. Femeia, iar nu moştenitorii bărbatului, va alege ş i va ordona să se confec-

regimul
sub
căsătorită
opțiunea femeii
dotal, ea are dreptul la abitaţie în timpul
Suppl.;
anului de doliu. (Dalloz, Rp.
Contrat de mariage, No. 1509; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 601).

de

25. Dreptul

abitaţie

nu

se

mărgi-

neşte la strictul necesar peniru locuinţa
femeii, ci ea poate să locuiască în casa
defunctului său. bărbat, împreună cu familia sa şi cu servitorii săi pe care poziţia sa socială şi averea ei i-ar permite să-l

1953;

(Rodiăre et Pont, IiL, No.

conserve.

Art, 1279

DE CĂSĂTORIE

Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
4211; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 602,
nota, 605 nota).
26. Femeia are dreptul la abiiaţiune,
chiar dacă bărbatul său are fi lăsat-o lebunurile sale.
din
gatară a unei părți
Suppl. Contrat de maiDalloz, Rp,
riage, No. 1509: Alexandresco, VIII, partea ]. p. 602).
27, În cazul când bărbatul nu avea o
casă a sa proprietate, femeia va avea
dreptul să ceară dela moştenitori o iîndemnitate pentru a-şi procura locuinţă,
(Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No,
4942; Planiol, III, No. 1656; Alexandreseo, VIII, partea I, p. 602).
28, Dacă locuinţa în care locuiau soţii
a fost lăsată de bărbat moşienire femeii

_tioneze

doliu. . (Dalloz,

de

vestmintele

Rev.. Contrat de mariage, No. 4218).
cere moştenitorilor
35. Femeia, poate
valoarea veştbani
în
scă
plătea
să-i
ca
mintelor de doliu. (Roditre et Pont, III,
No. 1954; Dalloz, Râp.; Contrat.de mariage, No. 4218; Baudry, Le Courtois et

Surville,

“No.

III,

mariage,

de

Contrat

1928; Alexandresco, VIII. partea ÎI, p. 601,
nota 5).
36. Femeia care sa remăritat în cursul
»
anului dela decesul bărbatului său, are
dreptul la vestminte, de doliu. (Dalloz,
”
Be&p.. Contrat de mariage, No. 4219).
37. Femeia va avea dreptul a cere moştenitorilor bărbatului valoarea vestmintelor de doliu, chiar dacă ea ar fi grav
în plină proprietate sau în uzufruct, mobolnavă în pat în timpul anului, dela deştenitorii nu vor fi obligaţi să plătească
cesul bărbatului. (Dalloz, Râp., Contrat
femeii vreo indemnitate ca drept de aN
de mariage, No. 4220).

bitaţiune. (Aubry et Rau, ed, 4-a, V, $ 540,
nota 37, p. 633; Dalloz, R&p., Suppl.. Contrat de mariage, No. 1509; Huc, IX, No.
499; Guillouard, Coritrat de mariage, IV,
No. 2165; Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III, No. 1929; Alexan-

dresco,
29.

VIII,

partea

Moștenitorii

obligaţi

30. Dacă

I, p. 602).

bărbatului

să plătească

vreo

nu

pot

fi

indemnitate

în

bani ca drept de abitaţiune, dacă femeia
refuză să locuiască în casa în care locuia
bărbatul sau în altă casă a succesiunii.
(Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No.
4215; Alexandreseo, VIII, partea Î, p. 601,

nota

5).

30. In cazul când înainte de decesul
bărbatului, femeia locuia împreună cu acesta, o casă închiriată, ea va avea dreptul a locui mai departe în această casă,
timp de un an, dacă contractul de închiriere nu â expirat, iar în cazul când aex
pirat, moştenitorii vor fi obligaţi să-i pro-

cure

III,

o

No.

mariage,

altă

1952;

No.

locuință.

Dalloz,

4216;

(Rodiăre
R&p.,

Baudry,

et

Pont,

Contrat

Le

de

VIII,

partea

I, p. 602).

un avantaj supus reducentre
Râp., Dispositions

femeia

a încetat din viaţă în

cursul anului de doliu fără să-şi fi exercitat
dreptul său, acest drept nu se transmite moştenitorilor săi. (Alexandresco, VIII, partea IL, p. 601).
vinde sau ceda
40. Femeia nu po ațe
său altuia. (Alexandresco, VIII,
dreptul
,
partea |, p. 601).

41, Creditorii

femeii

nu

pot popri

VIII,

partea

în

mâinile moștenitorilor bărbatului, banii ce
i se cuvin pentru hainele de doliu. (Alexandresco, VIII partea LI, p. 601, 602).
prevăzută de art. 1570
42. Facultatea
$ 2 6. civ. fr. (1279 c. civ, rom.), constitue
un adevărat privilegiu siabilit de legea
naţională a soților, care atârnă de această lege, chiar dacă ei ar fi adoptat o lege

străină,

595, nota

(Alexandresco,
1).

|

1, p.

-

Jurisprudenţă

Courtois

et Surville, Contrat de mariage, III, No.
1929; Alexandresco, VIII, partea .I, p. 603,
nota).
3]. Femeia are drept de abitaţie chiar
dacă soţii locuiau în o casă proprietatea
femeii, (Alexandresco, VIII, partea I, p.
601).
ar
32. De asemenea, chiar dacă femeiasco,
avea averea sa personală. (Alexandre

do-

pentru

femeii

stipulată

38. Suma

liu nu constitue
(Dalloz,
țiunii.
viis, No. 880).

(Continoare

dela

1924 până

la 1827)

1. Legiuitorul nostru nu a regulamentat
printr'un: text de principiu dreptul temei;
supraviețuitoare, de a cere alimente moştenitorilor soţului ei predecedat, pentru
timpul anului de doliu.
Singurul fext din codul nostru civil,

care vorbeşte de un asemenea

33 —

drept al fc-

Art. 1280

DESPRE

CONTRACTUL

meii văduve este art. 1279 codul eivil care
este o reproducere literală a art. 1570, al.
2 codul francez.
In adevăr, acest text arată că: „dacă căsătoria se desface prin moartea bărba„tului, femeia are alegerea de a cere penter; cursul anului de doliu sau dobânzile,
ori fructele dotei sale sau alimente din
succesiunea bărbatului său. In toate cazurile abitaţiunea în cursul acelui an şi

vestmintele de doliu trebuesc a se procura

femeii din succesiunea bărbatului său“,
Ari, 1279 codul civil prevede cazul cel
mai frecvent şi anume acel al femeii înzestrate rămasă
văduvă, prin
moartea
bărbatului ei şi dispune că această femeie
nu poate cere în decursul anului de doliu şi veniturile zestrei sale şi alimente
din succesiunea bărbatului, ci trebue să
opteze peniru una sau alta.

Întenţiunea legiuitorului a fost numai

a interzice

dreptul

cumulul,

iar nu

la alimente

şi de

văduvei

de

a ridica

înzestrate,

a

1280. — Când

Codul

civil

duvei neînzestrate, căci aceasta are şi mai
multă nevoie de protecţiunea legiuitorului,
,

Deşi văduva şi-a primi dota neproducătoare de venii, totuşi dreptul ei de a
cere alimente subzistă şi nu i se poate refuza sub motiv că şi-a primit dota, aceasta
cu atât mai mult cu cât s'a dovedit — în
speţă — că mijloacele sale de întreţinere
îi sunt insuficiente; căci ceea ce a determinat pe legiuitor să recunoască prin ari.
1279 cod. civil acest drept femeii înzestrate nu a fost nici calitatea ei specială
de femeie înzestrată nici consacrarea unei obligaţiuni de asistenţă la care bărbatul ar fi ținut chiar după moartea sa,
ci considerațiunea de a-i asigura văduvei
cel puţin pe timp de un an dela moartea
bărbatului, mijloacele de întreţinere
potrivit condiţiunii sale sociale atunci, când
veniturile zestrei nu-i sunt suficiente şi
când succesiunea acestuia este capabilă

să i le procure,

cărei dotă este neproducătoare de. venit,
Atât doctrina cât şi jurisprudența au
recunoscut acest drept la alimente şi vă-

Art.

DE CĂSĂTORIE

No.

75 din

1926,

III,

(Irib.

Fălticeni,

15 Februarie

1926,

sentința

Pand.

Rom.

155).

sarcinile căsătoriei încetează pentru bărbat,

fructele imobilelor dotale se împart între bărbat și femeie, sau
între moștenitorii lor, în proporţiunea timpului cât a durat bucurarea bărbatului de dotă în cursul celui de pe urmă an.
Anul începe în ziua când s'a celebrat căsătoria. (Civ. 484,

524,

525,

527,

Tezi. fr.

1271,

Art.

1274;

1571. —

A

Civ.

Fr.

1571)..

la dissolution

du mariage,

les

fruits

des immeu-

dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs hâritiers
,
portion du temps quiil a dur6, pendant la dernidre annâe.
L'ann6e commence ă partir du jour oii le mariage a
6t€ câlbre.

bles

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
An ultim
12, 13,

2,3,

47,89,

Ani precedenţi 2.
Animale 6.
Bunuri prezente și viitoare
13
Calcularea anului 12,
Cheltueli 10.
Deces 1.
Desfacerea
căsătoriei
urm,
Divorţ 1.
Fructe 1—10.
Fructe civile 4,
Fructe industriale 4.
Fructe naturale +,

13.
1

Iaz 8,
Imobile

Contrat

3.

Incetare din vieață
Lână 6.
Lucruri mobile 5,
Moarte 1,

1.

(1280 ce. civ. rom.),

1571

îşi găsese

No.

1505;

ÎI, p.

610,

2. Bărbatul

aplicaţi

a în
toate cazurile când trebueşte să se restitue dota femeii, atât în cazul
cârd căsătoria sa desfăcut
prin
unuia
dintre soți sau prin divorț, moartea
cât şi în cazul
e
separație
de
patrimonii,
(Troplong,

nu

datorește

an de căsătorie, având

VIII, partea
,

socotel

dreptul să

lexandresco, VIII, partea I, p.
609,
3. Pentru ultimul an de căsător 610).
ie se

va face o masă
și,

sau

fe,

Alexandresco,

de mariage,
de mariage,

fructele culese în anii precedenţi.păstreze
loz, Rp. Contrat de mariage, No. (Dal4195;

an
civ.

612).

Contrat
Contrat

i decât
pentru fructele culese în timpul ultimul
ui

cele ce

c.

R&p., Suppl.,
Guillouard,

IV, No. 2157;

i 6.
Partaj 3, 4, 10, 11.
Partaj în natură 11,
Peşte 8.
Prăsilă 6,
Recolte multiple anuale 9.
Restituirea dotei 1.
Separaţie de patrimonii 1.
Succesiune 13.

art,

IV, No. 5678; Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 540, nota 4, p. 634;
Dalloz,

ua
Doctrină, f
1, Dispoziţiunile

de mariage,

ă pro-

de taate fructele: culese şi
culese în cursul
suma totală se împarte întreacestui
soți
trebuesc

moştenitorii

„lor,
proporțional
cu
cât a durat căsăto
acestui an. (Rodi&re et Pont,ria în cursul
III, No. 1540;
Demante et Colinet de Santerre,
VI, No.
254 oi LY3, Dalloz Rep. Contra
t de mariage,
No.
;
exandres
-

timpul

tea Lp. 609).

co, VIII,

-.
Această dispoziţiune îşi găsest
cațiunea la tot felul fi rute
cSip
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par

iali

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

turale sau industriale. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 4195; Planiol, III, No.
1650; Comp.: Alexandreseo, VIII, partea

Î, p. 608, 611, 612).

5. Regula prevăzută de art. 1571 c. civ.

fr. (1280 c. civ. rom.), îşi găseşte aplicațiunea nu numai la fructele produse de
imobile, ci şi la fructele produse de lucerurile mobile, cu toate că textul vorbeşte
numai
de
imobile.
(Alexandresco,
VIII, partea LI, p. 612),
6. Astfel se aplică la puii animalelor
la lâna oilor, ete. (Rodiăre et Pont, III, No.
1946; Demante et Colmet de Santerre, VI,
No. 425 bis, Il, Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 540, nota 40, p. 655; Huc, LX, No. 500;
Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, No, 1642; Guillouard, Contrait de mariage, IV, No. 2158; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 612, 615).

7. Dispoziţiunile ari.

1571

e.

civ.

fr.

(1280 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi la fructele care nu se culeg în fiecare
an. (Rodiere et Pont, III, No. 1940; Marcad6, Art. 1574, No. 2; Demante et Colmet
de Santerre, VI, No. 245 bis. III; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, 8 540, nota 45, p. 634
urm.; Dalloz, R6p., Contrat de. mariage,
No. 4198; Suppl., Contrat de mariage, No.
- 1504: Laurent, XXIII, No.:574; Guillouard,

Contrat

de

mariage,

IV,

No.

2158;

Pla-

niol, III, No. 1650).
|
8. Astfel, dacă întrun iaz nu se pescueşte decât la trei ani odată şi căsătoria
a durat numai un an. bărbatul va avea

dreptul
Rp.

la

treimea

Contrat

xandresco,

din

produs.

de mariage,

VIII, partea

No.

(Dalloz.

4195;

1, p. 613).

Âle-

9, Dacă
dota consistă
dintr'un
teren
pe care se fac mai mulie recolte pe an.
se vor aduna fructele tuturor recoltelor
şi se vor împărţi în proporţie cu durata
căsătoriei în acest an. (Demante et Col-

Art, 1281

DE CĂSĂTORIE

met de Santerre,

VI, No. 245 bis, IV; Dal-

1504;

Contrat

loz, Re€p., Suppl., Contrat de mariage, No.
Guillouard,

No. 2158).

de mariage,

IV,

i

10. Inainte de împărțeala fructelor prevăzută de art, 1571 ec. civ. fr. (1280 c. civ.
rom.), se vor scade cheltuelile făcute .cu
munca și semnănatul., (Duranton, XV, No.
449; Rodiere et Pont, III, No. 1941; Odier,
III, No. 1408; Troplong, Contrat de mariage, LV, No. 3677; Demante et Colmet

de Santerre,

VI, No. 245 bis, VII; Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 540 nota 46, p. 65;
Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
4199; Suppl,„ Contrat
de mariage, No.
1505; Huc, IX, No. 500; Jonitou, Regime
de
dotal, No. 424; Guillouard, Contrat
mariage, LV, No. 2159; Alexandresco, Viu,
partea Î, p. 610, Gi1; Contra:
Lauler,

Theorie

raisonnâe

du

code

civil,

V,

p.

575 urm.; Comp.: Baudry, Le Courtois et
Surville, III, No. 1642).
11. Impărţeala trebueşie să se facă în natură, iar nu contravaloarea în bani. (Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No. 4200).
1571,
art.
dispoziţiunilor
12. Poirivit
$ 2 ce. civ. fr. (1280 $2 ci civ. rom), anul
plese calculează luându-se ca punct de
(Dalloz,
care ziua celebrării căsătoriei.

R&p., Contrat de mariage, No. 4194; Planiol, III, No. 1650; Alexandreseo, VIII,

,
partea I, p. 608).
chiar
loc
are
soluțiune
13. Această
dacă bărbatul nu a putut fi pus în posesie
decât după celebrarea căsătoriei, cum ar

ți în cazul când femeia şi-ar fi constituit

dotă bunurile prezente şi viitoare şi în
timpul căsătoriei s'ar fi deschis o succe-

siune în favoarea femeii.
Contrat de mariage, No.
Baudry,
de

Courtois

Le

III,

mariage,

VIU,

partea

No.

et

(Dalloz, Rp.
4194; Comp.:

Surviile,

1642;

I, p. 610, nota

Contrat

Alexandresco,

1).

— Femeia are ipotecă legală, supusă cu toate aArt. 1981.
cestea la inscripțiune, asupra imobilelor bărbatului său, pentru
dota cea alienabilă. In niciun caz femeia nu va putea renunţa la
această ipotecă, sub pedeapsă de nulitate1). (Civ. 5, 197, 199, 203,
2071242 urm., 1249, 1252,1753, 1754 urm., 1760; C. Carag. art.
23 și 24, part. 3, cap. 8; Leg. Belg. 1851, art. 64, 67, 71).
Text. belg. Art. 64. — La femme aura une hypothtque spâciale sur les biens
qui sont affectes par le contrat de mariage, pour sâret€ de sa dot et de ses
conventions matrimoniales.
Elle pourra €galement stipuler, dans son contrat de mariage, une hypoth&que
spâeiale pour garantie des reprises de toute nature, mâme conditionnelles ou &ven,
|
tuelles, qu-elle pourra avoir ă exercer contre son mari,
mariage
du
cel&bration
la
avant
mari
le
par
Ces hipothăques seront inserites
et auront leur effet ă dater de Linseription.
Linseription poura &tre aussi requise par la femme.
1) Ast, 1281
1851, de care

sa

lipseşte în Codul Civil Frăncez. EI este inspirat din art. 64, 67 şi 71 din legea

servit

mai

mult

legiuitorul

privire la ipoteca l2gală a.femeii şi Codul

nostru

în regulamentarea

ipotecilor

Calimach art. 1640, iar Codul
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şi a privilegiilor, A

belgiană din
se vedea

Caragea Partea III. Cap. 8, art, 23.

cu

Art.

1282

DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Codul

Tez:. belg. Arl. 67. — La femme pourra toujours, nonobstant
contraire, mais en vertu de l'autorisation du prâsident du tribunal

civil

convention
de son do-

micile, requtrir, pendant le mariage, des inseriptions sur les immeubles de son &poux

pour toutes causes de: recours quelle peut avoir contre lui, telles: que celles qui
râsultent d'obligations par elles souserites, d'aliânation de ses propres, de donations ou de successions auxquielles elle aurrait 6t6 appelte.
Text. belg. Art. 71. — La femme ne pourra renoncer, directement au profit
de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions precâdentes,
p. 660, nota

1. Textul art. 1281 c. civ, rom., nu există în legea belgiană; el constitue o repetire mai energică a art. 1754 şi 1760 din

Art. 1282
— Dacă,
.

(Alexandresco,

civil.

codul

Doctrină.

1).

art.

A se vedea:

2.

VIII, partea I,

1755 $ 1, 1754, 1755,

1756, 1737, 1758, 759. 1760 e. cîv. rom, cu
notele

în momentul

respective.

când tatăl sau

mama
a con-

stituit fiicei sale o dotă, bărbatul era deja nesolvabil și nu avea
nici artă, nici profesiune, fiica. dotată nu va fi datoare să raporteze

la succesiunea tatălui
sau ar putea avea în
Dacă bărbatul a
dacă avea o artă sau
pierderea 'dotei cade
761,

1233

urm.,

1256

său sau mamei sale decât acțiunea ce are
contra bărbatului pentru restituțiunea dotei.
devenit nesolvabil în timpul căsătoriei, sau
o profesiune care îi ţinea loc de avere,
numai asupra femeii. (Civ. 670, 751 urm,,
urm.,

1914;

Civ.

Fr.

1573).

Teat. fr. Art. 1573. — Si le mari 6tait dâjă insolvable, et n'avait ni art
ni profession lorsque le pâre a constitu6 une dot ă sa fille, celle-ci ne serra tenue
de rapporter ă la, suceession du păre que action qwelle a contre celle de son
mari, pour s'en faire rembourser,
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou sil avait un mâtier on une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
Doctrină,

în

1. Dispoziţiunile art, 1575 e. civ. fr.
(1282 c, civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea

în cazurile când dota a fost constituită în

bani sau în efecte mobiliare sau când
bărbatul a fost autorizat prin contractul
de căsătorie să înstrăineze imobilul dotal.
(Dalloz, Rep. Contrat de mariage, No.
4240; Comp.: Alexandresco, VIII, partea
I, p. 598).
2, Dispoziţiunile art. 1575 e. civ. fr.
(1282 ce. civ. rom.), după o părere, nu-şi
găsesc aplicațiunea în cazul când doia
consistă dintr'un imobil declarat inalienabil prin contractul de căsătorie, deoarece în acest caz, bărbatul înstrăinând
imobilul dotal, femeia poate cere anulamea înstrăinării.
(Demolombe,
XVI,
No.

214; Demante

et Colmet

de Santerre, VII,

No. 202; Chabot, Successions, II, Art. 845.
No. 12: Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
To Aa: Suppl., Contrat de mariage, No,

3. După altă părere, dispoziţiunile acestui articol îşi găsesc aplicaţiunea chiar

—

cazul

când

dota

consistă

V,

$ 540, nota

din imobile

inalienabile, deoarece textul legii vorbeşte de dotă în general. :(Duranton, VII,
No. 419; Maread€, Art. 1575, No. 1; Aubry
et Rau,

ed. 4-a,

Dalloz, R&p.,

Suppl.,

55, p. 637;

Contrat

de mariage,

că dota

va putea

No. 1514; Guillonard, Contrat de mariage,
I, No. 184; Alexandresco, VIII, partea I,
p. 598).
e
4, Pentru ca pierderea dotei să
fie în:
sarcina femeii când bărbatul avea
o profesiune în momentul căsătoriei, trebue
ca
el să fi exercitat o meserie, astfel
ca tată]
să

fi avut încredere

restituită.
riage, No,

fi

(Dalloz, Râp., Contrat de ma4942; Alexandresco, VIII, par-

tea, Î, p. 597, 598).
5. Astfel, nu

sesiune atitlului

care

ar

ar fi avut-o

fi deajuns
de

avocat

bărbatul

sau

simpla
medie

pope

la celebrarea

căsătoriei. (Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 4242; Alexandresco, VIII, partea I, p. 598).
6. Dispoziţiunile art. 1575 c€. civ. fr.
(1282 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţia când

dota a fost constiiuită de orice ascendent.
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Codul

civil

(Demolombe,

DESPRE

XVI, No. 212;

1575, No. 2; Demante

Mourlon, III,

ari.

1575

c.

civ.

îr.

J

8. A se vedea: art. 761
cu notele respeetive.

IV. — Despre

sau

avere

din codul

civil,

averea parafernală.

Art. 1283. — Toată averea femeii care nu
parafernă

de San-

Art. 850, No. 8).

(1282 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţia
dacă soţii sunt căsătoriţi sub alt regim
decât cel doial. (Demolombe, XVI, No.
210; Mourlon, Il, No. 446; Marcadă, Art.
Secţiunea

et Colmet

terre, Ill, No. 185 bis, II; VI, No. 245 bis;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 540, nota 56,
p. 657; Laurent, XXIII, No. 578: Guillouard,
Contrat de mariage, I, No. 185; Planiol,
III, No. 877; Alexandresco, VIII, partea 1,
p. 598; Contra: Vazeille, Successions, I,

No. 445; Marcade, Art. 1575, No. 2; Aubry et Rau, et. 4-a, V, $ 540, text şi nota
54, p. 636; Huc, IX, No. 501; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 596; Contra: Laurent,
XXIII, No. 577; Planiol, II, No. 872).

7. Dispoziţiunile.

Art, 1283-1284

DE CĂSĂTORIE

CONTRACTUL

extradotală !). (Civ.

1227,

este

dotală

1234,

1284

este
urm.;

Civ. Fr. 1574).
Text. fr. Art. 1574 — 'Tous les biens de la femme
stitu6s en dot, sont paraphernaux.

qui n'ont pas 6t6 con-

Bibliografie (continuare).
Docan

P. Gronaâs, Studii de drept civil comparat, p. 58 urm.
Doctrină,

6. Dacă soţii au adoptat regimul dota!
fără a stipula nicio condiţiune de dotă.
toate bunurile .femeii vor fi parafernale,

]. Sub regimul dotal, bunurile femeii
se împart în bunuri dotale şi extra-doiale
sau parafernale. (Alexandresco, VIII, partea Î, p. 614).
2, Deoarece poirivii dispoziţiunilor art.
1574 c. civ. îr. (1285 c, civ. rom.), toate bu-

nurile

femeii

parafernale,

care

nu

pentru

a

sunt

se

dotale

putea

existând deci regim dotal fără dotă.

V, $ 535
7. În

care

bunuri sunt parafernale, va trebui să ne
raportăm
la
regulele
constitutive
ale
dotalităţii. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat
de mariage, No. 1517).

3, Din

dispoziţiunile

art.

1274

cât
trat
sco,
5.

ce, civ.

9, Imobilele

nu poate exista_de-

determine
fernală)

porțiunea

1) A se vedea
a femeii.

Codul

de

căsătorie,

femeii

nu

este

contributivă a femeii

Calimach

$ 1668.

Codul

Regime

adoptarea

de

do-

ma-

.

.

regimului

(Alexandresco, VIII, par616, 619).

cedate femeii

sub regimul

dotal, în
plata
unor
creanţe nedotale
sunt parafernale, chiar dacă femeia şi-ar
fi constituit dotă toată averea sa prezentă
şi viitoare, deoarece toate bunurile femeii cari nu au fost constituite dotă, sunt
paraternale,
(Alexandresco, VIII, partea
ÎI, p. 617).

Art. 1284. — Dacă toată averea
contractul

caz,

tea LI, p. 59 urm.,

talitatea o excepţie. (Troplong, Contrat
de mariage, IL, No. 144: IV, No. 5003; Planiol, III, No. 1657; Alexandresco, VIII,
partea: I; p. 36. 170, 616).

în

acest

raţiei de bunuri.

sub regimul dotal. (Iroplong, Conde mariage, IV, No. 5688; AlexandreVIII, pariea ÎI, p. 614, 615).
Parafernalitatea este regula, iar do-

dacă,

Jouitou,

dotal produce toate efectele unei separajii de bunuri contractuale. (Marcad6, Art.
1540, 1541; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V,
$ 535 bis, p. 527; Huc, LX, No. 420; Jonitou,
Reâgime dotal, IL, No. 5; LI, No. 623; Guillouard, Contrat de mariage, IV, No.
1704; Planiol, III, No. 848; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 169, 616).
8. In legislaţia română, regimul legal
sau de drept comun, este acel al sepa-

îr. (1285 c. civ. rom), rezultă că dacă femeia căsătorită sub regimul dotal “şi-a
constituit în mod expres dotă anumite
bunuri, celelalte bunuri ale sale sunt parafernale. (Dalloz. Râp.. Contrat de mariage, No. 5200, 5201; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 616).

4. Parafernalitatea

bis, p. 527;

tal, No. 5: Guillouard, Contrai
riage, IV, No. 1701, 2162.

sunt

şti

(Ro-

diăre et Poni, III, No. 1664; Marcad6, Art.
1540 urm,, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a,

Caragea
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denumeşte

este

parafernală

convențiune

la

sarcinele
„exoprică“

averea

care

şi.
să

căsătoriei,
extradotală

(para- :

Art, 1284

femeia
194,

* DESPRE

CONTRACTUL

DE CĂSĂTORIE

Codul

va contribui cu a treia parte din veniturile

759,

1266;

Civ.

Fr.

1575).

civil

sale. (Civ. 185,

Text. fr. Art. 1575. — Si tous, let biens de la femme sont paraphernaux,
et sil n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des eharges du-mariage, la femme y contribue jusgw'ă coneurrence du tiers

de

ses

revenus.

Bibliografie
Docan

P. GeoRGE,

Studii de drept

INDEX

civil comparat,

ALFABETIC
| Hotărire

20,

| Impozite 3.

Autoritate de lucru judecat t 20 20,
Bunuri viitoare 12,
Cheltueli 3, 4,
'Chitanţă 17, 18.
Contract de căsătorie 1,
3—9, 11—13,
Copii 2.
Datorii 3,
Dobânzi 3.

Insolvabilitate 6, 8.
Modificare 9, 20.
Parafernă 1 urm,
Parte contributivă 1 urm.
Pierdere 12,
Plată anticipată 15.
Plata furnizorilor 14,
Probă 17.
Regim dotal 1, 13,
Sărăcia bărbatului 6,
Sarcinele căsătoriei 4 urm.
Separaţie de bunuri
con-

Dovadă 17.
Drept francez
Educaţie 2,

Treime 1, 10.
Variaţie 4, 20.
Venituri 1 urm,

19

Dotă 11, 12, 13,

tractuală 10;

10.

»

Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1575 c.
civ. În. (1284 c. civ. rom.), dacă toate bunurile femeii sunt parafernale, în care caz
regimul dotal există numai cu numele, te-

meia

va

trebui

să

coniribue

cu

a

treia

parte din veniturile sale la susținerea sarcinilor căsătoriei, dacă în contractul de căsătorie nu s'a determinat partea sa coniributivă. (Alexandreseo, VIII, partea J,
p.

639,

640).

2. Prin
alimentele

p. 70.

Râgime dotal, No. 485; Guillouard, Contrat
de mariage, IV,
No. 2178;
Alexandresco,
VIII, pariea Î, p. 641).

(la doctrină)
Acţiune 16, 19.
Alimente 2,
Aprecierea
tribunalului

(continuare).

sarcinile căsătoriei se înţeleg
soţilor, cheltuelile necesare cu

6. Femeia poate prevede în contractul
său de căsătorie că va preda bărbatului

toate veniturile bunurilor parafernale, ceea
ce va avea loc de altfel, fără convenţie,
când bărbatul nu va avea niciun venit.
(Jouitou, R&gime dotal, No. 484: Alexan-

dresco, VIII, partea 1, p. 641).

7. Se poate stipula
prin
contractul de
căsătorie că femeia nu va contribui de loc
la sarcinele căsătoriei, numai dacă veniturile bărbatului ajuns pentru susținerea
lor. (Rodiere et Pont, III. No. 1994; Odier,
III, No. 1158: Aubry et Rau. ed. 4-a, V, $

522, p. 519. 520: Laurent, XXIII. No. 49;
Huc, IX, No. 402: Baudrv, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, III, No. 148;
Jouitou.

Râgime

dotal,

No.

487.

488;

Gu-

illouard, Contrat de mariage, III, No. 1680;
Planiol, III, No. 143; Alexandreseo, VIII,

partea I, p. 518, nota 3, 554, nota 1, 641).
8. In acest caz, dacă bărbatul devine in_
solvabil în timpul căsătoriei, femeia
va
contribui din veniturile sale la sarcinile
căsătoriei, deoarece convenţia încheiată nu
o poaie sustrage. dela îndeplinirea datoriilor
sale
legale.
(Laurent,
XXIII, No. 450;

Jouitou, Regime dotal, No. 486; Guillouard,
Contrat de mariage,
creşterea, educarea şi întreţinerea copiilor, : dresco, VIII, partea II], No. 1681; AlexanI, p. 642).
etc. (Rodiăre et Pont, III, No. 1997; Ale9. Soții nu pot ca, în timpul căsătoriei,
xandresco, VIII, partea 1, p. 640, nota 4).
să modifice prin convenţiune partea lor
3, Veniturile din care se va plăti partea
contributorie la susținerea sarcinilor căsăcontributivă vor fi veniturile nete după
toriei, fixată prin contractul de căsătorie.

ce se vor scade cheltuelile de cultură,
sarcinile, impozitele, dobânzile datoriilor,
etc. (Odier. III, No. 1467: Jouitou, Regime

doial, No. 490;

Alexandresco,

VIII, partea

(Odier, III, No. 1457: Jouitou, Regime dotal, No. 485; Alexandresco, VIII, partea |,
p. 642, nota 1).
10. Obligaţia femeii care nu are decât
bunuri parafernale, de a contribui cu a
treia parte din veniturile sale la susţine-

I, p. 640, nota 2).
4. Partea contributivă a femeii nu va
reprezenta totdeauna aceeaşi sumă, ci
variază după suma veniturilor şi a cheltuelilor.. (Odier, III, No. 1468; Jouitou, R6gime doial, No. 4091; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 640, nota 2).
"5. Pentru ca dispozijiunile art. 4575
e,
civ. fr. (1284 e. civ. rom.) să-şi găsească
aplicaţiunea, trebuește ca să nu se
fi determinai

rea sarcinilor căsătoriei, îşi găsesc. aplicaţiunea, în dreptul “francez, şi în cazul
când femeia sa căsătorii sub regimul se-:
paraţiei de bunuri contractual, (Dalloz,
Râp., Suppl., Contrat de mariage,
No.
1521; Comp: Alexandresco, VIII, partea

se
(Rodiere

pe lângă bunurile parafernale, femeia dacă
are
şi bunuri dotale, bunurile parafernale nu

prin contractul de căsătorie
tea contributivă a femeii, căci în cazul parcontrar
va
et

executa convențiunea soţilor.
Pont, III, No. 1995: Jouitou,

—

I, p. 640).
În.

11.

Din

(1284

contribuesc
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dispoziţiunile

c. civ.
la

rom)

susţinerea

art.

1575

rezultă

e. civ.
că

sarcinilor

căsă-

Codul

civil

DESPRE

CONTRACTUL

toriei afară de cazul când există o clauză
contrară. (Rodiăre et Pont, III, No. 19%;
Odier, III, No. 1464; Troplong. Contrat
de mariage, IV, No. 5699; Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No. 4255; Huc, IX,
No. 503; Jouitou,
R&gime dotal, No. 4%;

Alexandresco,
12.

De

VIII, pariea I, p. 640, 641).

asemenea,

aceeaşi

soluţiune

va

avea loc atunci când femeia va avea numai dota viitoare afară de clauză con-'
trară, precum şi atunci când dota. promisă

sau plătită a pierit fără culpa bărbatului.

(Roditre et Pont, LII, No. 1992;
dresco,_ VIII, pariea I, p. 641).

Alexan-

DE

(Rodiere
Regime

VIII, partea I, p. 642).
17. Femeia va putea

mariage, No. 1522;
Jonitou. Râgime dotal, No. 494; Alexandresco, VIII, pariea |,
p. 642, nota 3).

18. Dacă

de

lele

vor

trivit

sale,

(1984

dată

dispoziţiunilor

ce. civ. rom.)
bărbatului,

zată, în principiu,

ea

a

art.

femeii

1575

c.

va trebui

neputând

eşte

în.

16. Dacă

puiea

femeia

nu

ca

plăteşte,
pe

orice

20.

să

1467;

lor,

se

facă

Jouitou,

Hotărîrile

pe

din

R6-

tribuna-

care

trebu-

veniturile

şi termenele

plata.

Râgime

la

(Odier,

dotal,

No.

VIII, partea I, p. 642).

pronunţate

de

tribunale

variaţia cuantumului veniturilor femeii şi
necesităţile
sarcinilor căsătoriei, (Rodiăre

et Pont,

III, No. 21%:

Baudry,

278;

Contrat

de

Laurent, XXII, No.

Courtois

Le

mariage,

III,

illouard, Contrat
de
1219;
Alexandresco,

administrarea

şi

Surville,

et

No.

1485;

Gu-

mariage,
III, No.
VIII,
partea i, p.

645).

debitor.

are

evaluarea

irebueşte

No.

se înţeleg,
femeia

Con-

Jouitou,

în această materie, pot îi modificate după

bărbatul

Art. 1285.— Femeia

1522;

cuantumul

495; Alexandresco,

a plăii direct pe furni-

acţiona

No.

plătească

după

III,

autori-

fixa

să-l

care

sori. (Roditre et Pont, II, No. 702; Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 4256; Alexandresco, VIII, partea I, p. 64%, 643).
15. Această parte coniributivă va trebui
să fie plătită anticipat, deoarece serveşte
la cheltuelile zilnice. (Jouitou, Râgime dotal, No. 492; Alexandresco, VIII, partea
1, p. 642).
o va

(Dalloz, Râp., Suppl..

mariage,

gime dotal, No. 494).
19. Dacă soţii nu

fie pre-

fi

bărbatul contestă predarea în

mele de bani.

po-

civ.

să

prin orice

dovedi

lui totdeauna când îi predă banii, o chitanță. (Dalloz, Râp.. Suppl., Contrat de

trat

contribuiivă

1995; Jouitou,
Alexandresco,

mijloace de probă că a vărsat bărbatului
partea sa contributivă pentru
susținerea
sarcinilor căsătoriei, deoarece situația sa
subordonată nu-i permite a cere bărbatu-

bărbatului nu ajung
pentru susținerea
sarcinilor căsătoriei, femeia căsătorită sub
regimul dotal va fi obligată să
subvie
la aceste sarcini cu o parie din veniturile
bunurilor sale parafernale. (Dalloz, Rep.,
Contrat de mariage, No. 4255).

Partea

et Pont, III, No.
dotal,
No.
49%;

mâinile sale
a părţii
contributive
din
partea femeii, aceasta pentru viitor va
trebui să ia chitanţă când va vărsa su-

13. Dacă însă se constată că veniturile
dotei şi veniturile bunurilor personale ale

14.

Art. 1985

CĂSĂTORIE

folosința

averei

sale parafernale. Ea nu poate aliena acea avere, nici a sta în
judecată pentru dânsa, decât cu autorizaţiunea bărbatului, sau, la

caz de reîuz din partea

acestuia, cu permisiunea

197, 199, 201, 950,

1249,

193 urm.; L.
Teat.

1234,

propr.

fr. Art.

1576.

1265,

1284;

Pr.

liter. (Mon.

of. 68/923),

—

a

La

femme

judecăţei.

(Civ.

civ.67;C.com.

62; Civ.

Ladministration

Fr.

16,

1576).

et la jouissance

de

ses biens paraphernaux.
,
Mais elle ne peut les aliner ni paraître en jugement ă raison
desdits
biens, sans Pautorisation du mari, ou, ă son refus, sans la permission de la, justice.
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Donaţiune 19.
Drept internaţional privat

Comerciant 44,
Conservare 15,

(a doctrină)

|

5 Martie 1924, Pand.

Capital 10, 14, 39.

INDEX ALFABETIC
Act de conservare 15.
Act scris 28.
Acţiune 43.
Administraţie 4 urm.
Alienabilitate, a se vedea
cuvântul: „lastrăinare”,

din

Economii 20,
|

Executare silită 21.
Folosinţă 1 urm.
Fructe 5, Î|, 34.

Art, 1285

DESPRE

Garanţie 37,

| Refuz 32, 33,
Regim, dotal

Inalienabilitaţe 35.
Instrăinare 20-34, 36—38,
40,
+40,
Intrebuinţare _36—40.

Ipotecă 12.

CONTRACTUL

34,

Reintrebuinţare

36,

37,

36—40.

Separaţie de bunuri 2.
Sfat 2:.
a

-i

Justiţie 32, 33, 43,
Lege personală 42.
Locaţiune 7. ia
Lucruri mobile 16.

Societate, de achiziţiuni 3,
Somaţie 32.
Statut personal 42. -Succesiune 20,

Parafernă

Tranzacţie 8.
Urmărire silită 21,

Terţi 35, 36,

Mandat 4, 17, 22, 30, 31.
Nulitate 41.
1 urm.

Vânzare 13, 16, 22, 24—34,
36 —38,
,

Prescripţie 20,

Preţ 24, 36, 37.

Venituri

Radiere 12,
Recolte

viitoare

18.

9, 13.

Potrivit

1.

art.

dispoziţiunilor

c.

civ. în. (1285 c. civ. rom.) femeia are dreptul de administraţie şi folosință asupra
bunurilor sale parafernale. (Dalloz, Rep.,
Suppl,
Contrat de mariage, No. 424;
“Contrat de mariage, No. 1518; Alexandresco, VIII, partea I, p. 621, 632).
2, Astfel, femeia are în privinţa actelor

admistraţie

de

parafernale,

aceeaşi

asupra

bunurilor sale

şi

ca

capacitate

fe-

meia separată de bunuri, neavând, trebuinţă de autorizaţia bărbatului. (Odier, III,

No.

Troplong,

1448;

de

Contrat

mariage,

IV, No. 3691: Marcadă, Art.. 1574; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 541, p. 659; Dalloz,
4246;
No.
de. mariage,
Rep., Contrat
Jouitou, REgime dotal, No. 5; Guillouard,

Contratde mariage, IV, No. 2176; Alexandresco, VIII, partea I, p. 622).

3, Femeia are dreptul de administraţie
şi folosință asupra bunurilor sale parafernale, chiar dacă prin contractul de că-

sătorie sfar fi stipulat o societate de achi-

ziţiuni. (Alexandresco, VIII, partea I, p.
621).
4. Femeia poate conferi prin contractul său de căsătorie administraţia bunurilor
sale parafernale bărbatului, rezervându-şi
folosința sau invers. (Alexandresco, VIII.

partea ÎI, p. 621, nota 2).
5. Dreptul de folosinţă al femeii cudrepiul
a percepe fructele
de
prinde

şi a dispune de ele fără
lexandresco, VIII. partea

6. Yemeia

gure
Râp.,

dotală poate

autorizaţie.
I, p. 621).

(A-

să asi-

singură

(Dalloz.
sale parafernale.
bunurile
Assurances terrestres, No. 45).

7. Femeia

dotală

poate

să închirieze

bunurile sale paraferanale singură, însă
nu pe un termen mai mare de cinci ani

civil francez, nouă

(în dreptul

57;

loz, R€p., Louage, No.
VIII, ppartea ÎI, p. 622).

ani). (Dal-

Alexandresco.

Femeia dotală poate singură

8.

să

facă

o tranzacţie 'asupra administraţiei bunuparafernale. (Dalloz, Râp., Tranrilor sale
No. 50).
saction,

9.

Femeia

VIII,

partea

durile

10.

sale

De

ialurile

VIIL,

poate

cultiva

parafernale.

Î, p. 622).

asemenea.

sale

partea,

singură

fon-

(Alexandresco,

să primească

mobiliare.

I, p. 622)

12. De asemenea, să proceadă. singură
la radierea unei: ipoteci. (Alexandresco,
VIII, partea I, p. 622; Contra: Odier, Îll,

No.

1452).

capi-

(Alexandresco,

recoliele şi

să vândă

asemenea,

De

13.

|

mobilele supuse stricăciunii. (Odier, III.
No. 4450; Alexandresco,
VIII, partea |,
a
p. 622, 632).

14. De asemenea, să dea cu dobândă
(Alexandresco,
capitalurile
sale.
VIII,
I,

15.

1576

fructele

să perceapă

asemenea,

De

1].

civil

şi dobânzile bunurilor
sale parafernale.
(Alexandresco, VIII, partea [,
p. 622).

partea

Doctrină,

Codul

DE CĂSĂTORIE

p.

De

622).

asemenea,

să

facă

toate

actele

conservatorii. (Troplong, Contrat de _ mariage, IV, No. 3601; Alexandresco, VIII,
partea: Î, p. 622).

16. De

asemenea,

mobilele

sale

în limitele

-ilouard,
als:

poate

parafernale

actelor

de

Contrat

de

Alexandresco,

să înstrăineze

şi să

le oblige

administraţie.

mariage,

VIII,

pariea

32).

(Gu-

IV,

No.

ÎI, p. 625,
-

17. Femeia poate da mandat fie unui
terţ, fie bărbatului ei pentru administrarea
bunurilor sale parafernale. (Alexandresco,
VIII, partea 1, p. 695).
.
18. Femeia nu poate fără autorizaţie

să

angajeze veniturile sale viitoare. (Alexandresco, VIII, partea Î, p. 622, nota 4).
19.De asemenea, nici să primească o
donaţiune

fără

autorizare,

la data

căsătoriei,

(Alexandresco,

VIII, partea ÎI, p. 622, nota 4).
0. Bunurile parafernale ale femeii

le

avea

sau

ce

dobândite

de ea în timpul căsătoriei prin succesiune
sau din economiile sale, sunt, în principiu,
alienabile și prescriptibile. (Alexandresco,

VIII,

partea

I, p. 629).

21, Deoarece

bunurile

femeii

sunt,

în

dresco,

VIII,

partea

principiu,

parafernale
alienabile,

ale
ele

pot fi urmărite de creditorii femeii, fie
anteriori, fie din timpul căsătoriei. (Rodi&re et Pont, III, No. 2007 urm.; AlexanI, p.

629).

„22. Bunurile parafernale ale femeii pot
fi înstrăinate de bărbat în baza unui mandat special dat de femeie. (Alexandresco,
VIII,

partea

„23, Potrivit

I, p.

629).

dispoziţiunilor

civ. în. (1285 c. civ. rom.),

art.

1576

c.

femeia nu poate

înstrăina bunurile sale parafernale, fără
autorizația bărbatului sau a justiției, (Dal-

loz, R€p., Conirat de mariage,
No. 4247;
Suppl., Contrat de mariage, No. 1518; Alexandresco, VIII, partea
Î, p. 621, 629).

24, Autorizaţia

de a înstrăina un

şi pe aceea

dată

bun

de a primi

(Alexandresco,
nota 5).

VIII,

25. Autorizarea

de

de

bărbat

femeii

parafernal,

cuprinde

partea

p.

preţul înstrăinării.
I[,

înstrăinare

poate

629,

[i

tacită şi să rezulte din concursul său dat
la actul de înstrăinare. (Alexadresco, VIII.

partea |, p. 629, nota 1).
26. Nu poate fi considerată ca o autotorizare tacită simpla cunoştinţă a bărbatului despre înstrăinare. (Huc, II, No. 951:

— 540 —

Codul

civil

Planiol,

partea

LI,

CONTRACTUL

DESPRE

954;

No.

1, p. 630, nota).

sa să vândă imobilul parafernal, după o
“părere, este garant de lipsa de reîntre-

VIII,

Alexandresco,

buințare a preţului, deoarece dispoziţiunile
ari. 1450 ce. civ. fr. (1267 e. civ. rom.), îşi
găsesc aplicaţiunea şi în cazul de înstrăinare a bunurilor parafernale ale femeii că-

27. De asemenea, dacă bărbatul a sfătuit pe femeie să înstrăineze, fără însă a

lua parte

I, No.

(Mourlon,

la înstrăinare.

795; Alexandresco, VIII, partea I, p. 650
nota).
29, Autorizarea bărbatului de înstrăinare, când este scrisă, mi e nevoie să fie

dată

în formă

sătorite sub regimul dotal. (Rodiăre et Pont,

III, No. 2010; Maread€, Art. 1450, No. 3:
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 541, nota 12,
p. 640; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 2055, 4249; Suppl., Contrat de mariage,
No. 1520; Guillouard, Contrat de mariage,
IV, No. 2177; Planiol, III, No. 1666; Alexandresco, VIII, partea I, p. 631, 652).

IV,

(Demolombe,

autentică.

No. 194; Beudant, Curs de droit civil, |,
No. 328: Laurent, III, No. 119; Huc, IX, No.
250; Planiol, I, No. 955; Alexandresco, VIII,
partea ÎI,
p. 630, nota).

38. După altă părere, în acest caz, băr-

trebueşte să autorize pe
special pentru fiecare. în-

20, Bărbatul
"femeie în. mod

străinare. (Alexandresco,
630 nota).

mariage, No. 2055;
No. 617).

pe femeia

de femeie cu autorizaţia bărbatului său.
(Dalloz, Rp., Contrat de mariage, No.
4259),
reîntrebuinţare
40. Condiţiunea
de

ărbatului ei să înstrăineze bunurile sale
parafernale. (Alexandresco, VIII, partea |,
Ș

.

însirăi-

de

bărbatului

39. Autorizarea

stipulată întrun contract de căsătorie, nu
loveşte de inalienabilitate bunurile parafernale ale femeii căsătorite sub regimul
dotal. (Dalloz, Rcp., Contrai de mariage,
No. 4251; Comp.: Alexandresco, VIII, partea |, p 651).

autorizarea
nare poate fi înlocuită prin
justiţiei, după ce bărbatul a fost somat
să-i dea autorizarea şi după ce el a refără motiv. (Alexanautorize
fuzat so

dresco, VIII, partea |, p. 630 nota).
33. Justiţia poate refuza, după împrejurări, să autorize pe femeie a vinde bunurile sale parafernale. (Dalloz, Rep., Contrat
de mariage, No. 4248; Comp.: Alexandresco,
_
VIII, parteta I, p. 630, nota).
34, Femeia căsătorită sub regimul dotal,
care nu poate înstrăina fără autorizaţie
bunurile sale parafernale nu poate cumpăra bunuri noui cu sumele provenite din
fructele parafernale, fără autorizaţie. (Dalloz, Re€p., Contrat de mariage, No. 4255;
Comp.:

Guillourd,

No. 3476;

41.

opozabilă,

nu

clauză

această

în genere, tertilor, ci numai

=

Contra:

Planiol,

III,

No.

2406;

nu

a fost

fi obligat

să plătească

terţul

daune

sau

e

pen-

37. Bărbatul

.

Despagnet,

pariea

,

Precis

|

incapaci-

de droit

interna-

|

dispoziţiunilor

art.

civ. :3 (1285 ce. civ. rom.), femeia
torită sub regimul doial, nu poate

cita

nicio

acţiune

privitoare

la

sale parafernale nici să stea
cu privire la aceste bunuri,

1576

e.

căsăexer-

bunurile

în judecată
fără autori-

zaţia bărbatului sau a justiţiei. (Planiol,
III, No. 1669; Alexandresco, VIII, partea
1, p. 621, 634 urm.).
44. Femeia autorizată să facă comerţ
are o capacitate deplină cu privire la bunurile
sale
parafernale.
(Alexandresco,

VIII, pariea

I, p. 621).

Jurispiudenţă

preţul.

care a autorizat pe femeia

stabilește

L, p. 633).

„43, Potrivit

va

(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 541, p. 659;
de
Huc, ÎX, No. 504; Guillouard, Contrat
mariage, IV, No. 2175; Alexandresco, VIU,

partea 1, p. 651).

prin

prive, IL, p. 505 urm.; Alexandresco, VIII.

1665).

achizitor

rezerve

tional priv€, No. 258; Weiss, Trait6 thâorique et pratiques de droit internationali

36. Femeia poate stipula în contractul.
de căsătorie că bunurile sale parafernale
nu vor putea fi înstrăinate decât sub condiția de a se întrebuința preţul lor. În
acest caz, bunurile vor rămâne parafernale
iar nu dotale şi dacă în acest caz preţul
întrebuințat,

să-și

tatea femeii constitue o lege de statut personal şi o urmăreşte în orice ţară ar fi.
(Baudry
et Fourcade, Personnes, III, No.

vu bărbat. (Rodiăre et Pont, III, No. 2025;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 541, p. 639;
Guillouard, Contrat de mariage,_ IV, No.
3175; Alexandresco, VIII, partea Î, p. 630,

631;

poate

de căsătorie, dreptul de a
sau imobilele sale parafer-

pariea I, p. 632).
42. Dispoziţia care

625, nota, 652).
35. Femeia poate declara bunurile sale
paraternale înalienabile prin contractul de
căsătorie pe baza libertăţii convențiunilor

însă

nu

nale fără autorizație, deoarece o asemenea
clauză ar viităma drepturile bărbatului de
cap al
familiei şi al asociaţiunii conjugale.
(Odier, III, No. 1449; aurii con) VII

Alexandresco, VIII, partea |. p.

matrimoniale,

emeia

contractul său
vinde „mobilele

IV,

Contrai de mariage,

dotal,

Jouitou, Regime

30, Această controversă îşi găseşte apliarafernale,
cațiunea şi la sumele de bani
altele afară de preţul unui imobil, primite

ar. (An
_. mandat
sa la înstrăinare printr'u
noia).
lexandresco, VIII, paratea Î, p. 630
autorizaţie
de
31, Femeia are nevoie
chiar
entru a da mandat unui terţ și

p. 632).

rede

batul nu este răspunzător de lipsa de
Contrat
(Dalloz, R&p..
întrebuințare.

I, p.
Si

partea

autoriza

poate

30. Bărbatul

VIII,

Art. 1285

DE CĂSĂTORIE

(Continuare
1. Femeia

rea

— D4l —

averii

dela

măritată

1924 până
deși

sale parafernale,

la 1927)

are administra-

nu

poate

re-

Art, 1986-1287

DESPRE

CONTRACTUL

nunţa, fără autorizaţia soțului său, la beneficiul unui contract de închiriere. (Trib.

DE

Ilfov,
Pand.

Codul

CĂSĂTORIE

$. 1,
Rom.

e. e. 554 din
1926, III, 115).

civil

5 Martie

1924,

Art. 1286.— Dacă femeea dă bărbatului său procuraţiune ca
să administreze averea parafernală, bărbatul va avea către femeea
sa toate

1577).

obligaţiunile

unui

mandatar.

(Civ. „1539

urm.;

Civ.

Fr.

Text. fi. Art. 1577. — Si la femme donne sa, procuration au mari pour
administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits,
il sera tenu vis-A-vis d'elle comme tout mandataire,
Bibliografie
Secaru

FR., Notă sub Judec.

Ocol

(continuare).

II Bucureşti,

1510 din 1935, Jur. Gen.

Doctrină,
1. Bărbatul

poate

5. Mandatul

avea posesiunea bunu-

rilor parafernale ale femeii în virtutea unei
procuraţiuni

(Dalloz,

Râp.,

exprese

din

partea

acesteia.

VIII,

pariea

I, p. 623

Contrat

4257; Alexandresco,
urm.).

de

mariage,

No.

2. De asemenea, în virtutea unui mandat tacit al femeii. (Dalloz, Râp., Contrat

de mariage, No. 4257; Alexandreseo, VIII,
partea I, p. 625, nota 2, 627).
3. Bărbatul mandatar al femeii sale va
trebui să se mărginească în limitele mandatului său, dând socoteală de tot ce a
primit în numele femeii şi răspunzând conform principiilor dela mandat.
(Alexan-

dresco,

VIII,

partea

I, p. 693).

4. Mandatul dat de femeie bărbatului
său, în timpul
căsătoriei, este revocabil
fără autorizaţia bărbatului. (Alexandresco,
VIII, partea |, p. 625, text şi nota 3).
Dispoziţiuni

dat

de

1926, No. 444.

femeie

bărbatului

prin însăşi contractul de căsătorie, este
irevocabil şi dacă bărbatul administrează
rău, femeia poate cere numai separaţia de
patrimonii. (Iaulier, Thorie raissonse du
code civil, V, p. 586; Troplong, Conirat de

mariage, |V. No. 5712; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 626; Comp. Contra: Odier, III,

o. 1479).
6. La revocarea mandatului, la desfacerea căsătoriei sau la separaţia de patrimo-

nii, bărbatul va trebui să dea socoteală de

veniturile încasate,
scăzându-se
partea
contribuiivă a femeii la sarcinile căsătoriei, şi de capitalurile parafernale aflate
în mâinile sale. (Alexandreseo, VIII, par-

iea I, p. 626).

7. În caz de mandat tacit al femeii, bărbatul va înapoia femeii toate fructele existente la epoca restituirii, scăzându-se partea contributivă la sarcinile căsătoriei. (A-

lexandresco,

VIII, partea

I, p. 627).

particulare.

Art. 128%. — Supuindu-se regimului dotal, soții pot cu toate
acestea să stipuleze o societate de achizițiuni, ale cărei efecte
sunt cele următoare, (Civ. 1223, 1224, 1288
urm.; Com. 17; Civ.
Fr.

1581).

Tezi. fn. Art. 1581. — En se soumettant au regime dotal, les &poux
vent neanmoins stipuler une sociât6 d'aequâts, et les effets de cette sociât
râgles comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
Bibliografie
Docax

P. Groner,

Studii

de drept

(continuare).

civii comparat,

Doctrină,

p. 63, 70 urm.

mariage,

1, Art. 1581 e. civ. fr. (1287 c. civ. rom.),
constitue o aplicaţiune a principiului după
care viitorii soţi pot combina îiitre ele
diferitele regimuri matrimoniale recunoscute
de lege. (Dalloz, R€p., Suppl., Contrat de

peusont

591;

No.

Planiol,

1526;
III,

No.

Laurent,
1682;

XXIII,

No.

Alexandresco,

VIII, partea 1, p. 645, 644).
.
2. Societatea de achiziţiuni trebueşte să

fie stipulată

în mod

precis,

chiar

dacă

rezulta în mod virtual sau implicit.
loz, R6p., Contrat de mariage, No.

— 582—

ar

(Dal4272;

Codul

civil

Comp.:

DESPRE

Alexandresco,

VIII,

CONTRACTUL

partea

[,

p.

644, 045).

prevede

este
dacă

tots'ar

în contractul de căsătorie că ea va

avea de obiect exploatarea unui stabiliment

comercial, cum ar fi un fond de comerţ.
(Huc, IX, No. 552; Alexandresco, VIII, par-

tea I, p. 645).

4. În societatea de achiziţiuni, fiecare
dintre soţi conservă proprietatea bunurilor
sale, altele afară de achiziţiuni. (Dalloz,
Râp., Contrat de mariage, No. 4275; Suppl.,
Contrai_
de mariage, No. 1529; Alexan-

dresco, VIII, partea I, p. 646, 647).
5. Bunurile proprii ale femeii pot fi
bunuri 'doiale sau bunuri
parafernale.
(Dalloz,

Rep,

4975).

Contrai

de

mariage,

No.

6. În societatea de achiziţiuni, dota

fe-

meii rămâne inalienabilă. (Marcade, Art.
1581, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
$ 541 bis, nota 2, p. 645; Dalloz, Rep,

Suppl., Contrat de mariage, No. 1528; Guillouard,

Planiol, III, No.
partea

3. Societatea de achiziţiuni
deauna o societate civilă. chiar

Conirat

de

mariage,

IV, No.

2196;

Art, 1288

DE CĂSĂTORIE

16885; Alexandresco,

I, p. 647).

7, Stipulaţiunea

VIII,

unei societăți de achi-

ziţiuni între soţii căsătoriți sub
dotal, după o părere, lasă femeii

regimul
admini-

straţia şi folosinţa exclusivă a bunurilor
sale parafernale. (Rodiăre et Pont, III, No.
2054

urm.;

Conirat

de

Odier,

III, No.

mariage,

1516;

III,

No,

Troplong,

1889,

1900;

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 541 bis, nota
4, p. 644; Dalloz, Rep., Contrat de mariage,
No. 4275; Suppl., Contrat de mariage, No.
1530; Huc, LX, No. 506, 507; Jouitou, Râ&gime dotal, No. 662; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 2201 urm.; Planiol, III,
No. 1689, 1690; Alexandresco, VIII, partea
-L, p. 0647, text şi nota 2).
8. După altă părere, în acest caz, admiristraţia şi folosința bunurilor parafernale
ale femeii trec la bărbat. (Marcad, Art.

1581, No. 1; Demante et Colmet de Santerre, VI, No. 252 bis; Dalloz, R€p.. Suppl,,
Contrat de mariage, No. 1530; Laurent,
XXIII, No. 591).
.9. A se vedea: art. 1288 din codul civil
cu notele respective.

Art. 1288.
— Soții cari stipulează în contractul lor de căsătorie o societate de achizițiuni, păstrează, fiecare pe seama sa,
datoriile sale actuale și viitoare şi mobilele respective prezente
și viitoare. (Civ. 1287, 1289; Civ. Fr. 149% $ 19).
Text. fr. Art. 1498 Ş 1. — Lorsque les &pouxistipulent qu'il n'y aura entre
eux quune communaut6 d'acqutts, ils sont censâs exelure de la communaut€ et
les dettes de chacun d'eux aetuelles et futures, et leur mobilier vespectif prâsent
2

et

»

A

.

4

futur.
INDEX

ALFABETIC

intențiunea

(la doctrină)
Accesorii

15,

8.

Bijuterii 9.

Bunuri viitoare 6, 7, î5.
-Cadouri de nuntă 9.

-Contestaţie 16.
Contract
de
urm.
Creanţe 10,

căsătorie

1

-Creditori 16.
Curte de casaţie 5.
Datorii

Decenţă

8.

Deteriorare

Aubry
10,

,
Manuscris
8,
Muncă 6,
Portrete de familie

8.

Revendicare 16,
Sarcinile căsătoriei

20,

Recurs 5
Reiîntrebuinţare 10, 14.

4, 17—29,
15.

Donaţiune 6, 7, 11, 13, 18.

“Executare silită 16.

Exemple 2, 4.
Formulă sacramentală
2, 3.
'Imbrăcăminte 8.
Imobile 12, 14.

î,

Societate de achizițiuni 1

urm.

Stipulaţie

implicită

părţilor

rezultă

în

mod

neîn-

doelnic din diferitele clauze ale conţractului. (Rodire ei Pont, III, No. 1222; Troplong, Contrat de mariage, III, No. 1855;

Industrie 6.
Insigne 8.
Inatenţie 1,
Intrebuinţare 10, 14.
Lingerie 8.
Lucruri mobile 4, 8,

Afecţiune 8.
Arme

2

sau

virtuală 3
Succesiune 6, 7, 11,13,18,
Termeni
sacramentali
1,
2, 3.
Urmărire silită 16.

et

Rau,

ed.

4-a,

V, $

522,

text

şi

noia 2, p. 447; Dalloz, R€p., Contrat de
mariage, No. 2565; Suppl., Conirat de mariage, No. 958; Laurent, XXIII, No. 125
urm; Huc, LX, No. 506; Guillouard, Contrat de mariage, Îll, No. 1447; Planiol, III.
No. 1685; Alexandresco, VIII. partea ÎI, p.
644, 645).

2. Astfel, va rezulta că soţii au stipulat
o societate de achiziţiuni, dacă ei declară
în

contractul

de

căsătorie

că

între

ei

va

fi o societate de achiziţiuni sau că bunurile

ce le vor dobândi vor fi comune amândurora. (Rodiăre et Pont, II, No. 1222; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 522, nota 2, p. 447:

Dalloz, Rep., Contrat de mariage. I]I, No.
2565; Suppl.,
Contrat
de mariage, No.

Doctrină,

959;

1. Pentru stipularea sociețăţii de achizițiuni nu este necesar ca să se întrebuințeze
termeni
- sacramentali, fiind deajuns dacă

Laurent,

illouard,
1447,

1529;

D543—

de

Planiol.

3. Stipulaţiunea

1) Art, române 1288, 1299 şi 1292 sunt alcătuite din cuprinsul
„A se compara art. francez 1198 cu art, 1288, 1290 şi 1292 Codul Civil

—

XXIII,

Contrat

art. francez
român.

No.

III,

125

mariage,
No.

urm.:

III,

Gu-

No.

1000).

societăţii de achizițiuni

1498, modificat

în

unele

părţi.

Art. 1288
poate
Râp.,

DESPRE

CONTRACTUL

fi implicită sau virtuală. (Dalloz,
Contrat de mariage, No. 2565).:

4. Astfel,

este

de

exemplu,

când

se

stipulează în contractul de căsătorie că
fiecare dintre soţi păstrează pe seama sa
datoriile sale actuale şi viitoare şi mobilele
respective prezente şi viitoare. (Dalloz, Rep.,
Contrat de mariage, No. 2565).

5. Curtea de casaţie are dreptul să examineze dacă o anumită clauză îndeplineşte

condițiunile

stitui

cerute

de

o stipulaţiune

lege

pentru

de societate de

a

con-

achi-

zițiuni. (Dalloz, R&p., Conirat de mariage,
No. 2564).
6. Lucrurile viitoare care nu vor intra
în societatea de achiziţiuni sunt numai acele care vor fi dobândite cu titlu de donaţiune sau de succesiune, deoarece ele nu

sunt rezultatul muncii sau industriei soţilor.
Troplong, Contrat de mariage, III, No.

1877: Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
2588; Suppl., Contrat de mariage, No. 944;
Huc, IX, No. 555; Baudry, Le Courtois et
Surville, Contrat de mariage, Il, No. 631;
Alexandresco, VIII, pariea IÎ, p. 648, 649;
Nacu, III, No. 282).
.

7. Ele

vor

achizițiuni,

intra

dacă

însă

în

donatorul

societatea

sau

de

testatorul

a dispus astfel. (Alexandresco, VIII, partea
I, p. 649, text şi noia 1).
,
8. Nu vor intra în societatea de achiziţiuni anumite
derate personale,

de afecţiune,

mobile care sunt consipe motiv de decență sau

cum

sunt: lingeria şi îmbră-

cămintea, portretele de familie, manuscrisele secrete şi intime, insignele unei dem-

nităţi, armele

unui

militar,

ete.

(Dalloz,

Rep., Contrat de mariage, No. 2589).
9. De asemenea, nu vor intra în socie-

tatea de achizițiuni bijuteriile oferite de
bărbat la nunta femeii şi cadourile de
nuntă făcute femeii de rudele şi prietenii
săi, care rămân proprietatea femeii căreia
îi vor fi restituite fie în natură fie în bani.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 522, p. 449,

455 urm.; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat
mariage, No. 944; Huc, IX, No. 552).
10. De asemenea, nu vor intra
tatea de achiziţiuni, creanţele şi

mobile

cumpărate

în

de

o-

biectelor proprietatea soţilor care nu fac
parte din comunitate, dacă s'a declarat origina banilor şi a reîntrebuințării lor. (Dal

loz, Rep.. Suppl.,
968: Guillouard,
No. 1465 urm.).

„11,Nu

Contrat

Contrat

de mariage,

de

mariage,

No.

III,

intră în societatea de achiziţiuni

şi soții conservă, în principiu, proprietatea
lucrurilor. aduse de ei sau care le-a căzut
prin succesiune sau donaţiune. (Rodiăre et
Pont. II, No. 1276; Marcadă, Art. 1498, 1499,

No.

4;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a,

V,

$ 5%,

nota 26, p. 455 urm.; Dalloz,.Râp., Contraţ.
de mariage, No. 2698; Suppl., Conirat de
mariage, No. 944; Laurent, SUITĂ. No. 142;

Guillouard,,

ce
12.

Contrat

Alexandresco,
Nu

de mariage.

VIII,

partea

intră în societatea

imobilele

dobândite

sau

posedate

civil

de

soţi

înainte de căsătorie. (Dalloz, Râp., Contrat
de mariage, No. 2600; Alexandresco, VIII,

partea ÎI, p. 649).
13. De asemenea,

nu intră societatea de

achizițiuni, bunurile

dobândite cu titlu gra-

tuit,
prin succesiune sau donaţiune.
loz, Rep. Contrat de mariage, No.

(Dal2599;

Alexandresco,

partea

649).

14. De
în timpul

VIII,

I, p.

648,

asemenea, imobilele dobândite
căsătoriei prin reîntrebuinţarea

banilor proprietatea soţilor. (Dalloz, R&p.
Contrat de mariage, No. 2602; Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrat de mariage,

II, No. 1294).
i
15. Deoarece potrivit dispoziţiunilor ari.

1498 e. civ. fr. (1288 ce. civ. rom.), în societatea de achiziţiuni, fiecare dintre soţi păstrează proprietatea
mobilelor
respective

pe' care le-a adus sau cele viitoare, rezultă
că fiecare dintre ei va profita de mărirea

de valoare a mobilelor sale sau va suferi
pierderea încercată din deprecierea acestor
mobile. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 5%,
nota 27, p. 457; Dalloz, Râp., Suppl., Con-

trat de mariage, No. 945; Guillouard, Contrat

de

mariage,

III, No.

1470).

,

16. O altă consecinţă a acestui principiu este că femeia a cărei mobile au fost
urmărite şi sechestrate de creditorii bărba-

tului sau ai societăţii de achiziţuni, va
putea face contestaţie la urmărire şi să
revendice mobilele, dovedind proprietatea
lor. (Aubry ei Rau, ed. 4-a, V, $ 522, nota
28, p. 457; Dalloz, Râp., Contrat de ma-

„Tiage, No. 2615: Suppl., Conirat de mariage, No. 945; Guillouard, Contrat de mariage, III, No. 1471).
„17. Potrivit dispoziţiunilor art. 149, c.
civ..

în.

(1288

ce.

civ.

rom.),

nu

intră

în

pasivul societăţii de achizițiuni, datoriile
actuale ale soţilor. Prin datorii actuale,
în acest articol, se înțeleg numai datoriile
"privitoare la bunurile personale ale soţilor.

(Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No. 2607;

Comp:

Alexandresco,

VIII,

partea

|,

p.

Da).

în socielucrurile

reîntrebuințarea

Codul

DE CĂSĂTORIE

Îl.

No.

1, p.

648,

de achiziţiuni

18. De asemenea, potrivit dispoziţiunilor
aceluiaşi articol, nu intră în pasivul societăţii de achiziţiuni, datoriile viitoare

ale soţilor. Prin datorii viitoare, în acest
articol, se înţelege numai datoriile care grevează succesiunile sau donaţunile
. dobândite de soți în timpul căsătoriei. (Dalloz,

Rep.,

Contrat

Contrat

de mariage,

de mariage,

No. 2607; Suppl.,

No. 970).

19. Prin datorii viitoare, nu trebuesc să
se înţeleagă datoriile făcute de
soţi în
timpul căsătoriei, care intră în pasivul societății de achiziţiuni cu obligaţia pentru

soțul :care le-a făcut să despăgubească
cietatea, dacă ele au fost contractate în
ieresul său personal. (Rodiăre et Pont,
No. 1260; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $
noia

25,

p.

454;

Demanie

et

Colmet

soinÎI,
52%,

de

Santerre, VI, p. 161 bis, XII; Dalloz, Râp.,
Suppl., Contrat de mariage, No. 970; Lau„rent, XXIII. No. 158; Baudry, Le Courtois
et Surville.

— 544 —

Contrat de mariage, Il, No. 1518;

Codul

civil

Guillouard,

1499).
20.

DESPRE
Contrat

Astfel,

de

CONTRACTUL

mariage,

intră în pasivul

III,

558; Planiol, III, No. 1693; Alexandresco,
VIII, partea I, p. 652, 653).
,
. 2]. A se vedea: art. 1287 şi 1290 din

No.

societăţii

Art. 1289

DE CĂSĂTORIE

de

achiziţiuni, datoriile contractate pentru tre-

codul civil, cu notele respective.

buinţele casnice, pentru întreţinerea şi educația copiilor şi cele făcute cu bunurile
dobândite de soți. (Troplong, Contrat de
mariage, III, No. 1889, 1890; Dalloz, Rep.
Contrat de mariage, No. 2608; Huc, LX,
No.

Jurisprudență
(Continuare dela 1924 până la 1927)
]. A se vedea:

art. 751, nota 4.

Art. 1289.
— Dacă mobilele, existente la epoca căsătoriei,
sau care au căzut unui dintre soţi mai în urmă, nau fost constatate prin inventariu regulat, ele vor îi socotite ca achiziţiuni.
(Civ. 1288, 1290; Civ. Fr. 1499).
|
n'a

pas

6t6 constat6

par

inventaire

Teat fr. Art. 1499 (Modificat

lors du

bilier existant

ou 6tat

prin

bonne

L. din 29

forme,

îl est repute

Aprilie 1924).—Le mo-

est reput6 acqutt, sauf preuve

depuis

€chu

mariage ou

en

ou 6chu

mariage,

existant lors du

Si le mobilier

Art. 1499. —

Tei. fr.
depuis,
acqutt.

contraire, &tablie suivant le droit commun ă gard des tiers.
|
Entre €poux, la preure est râgle par les articles 1502 et 1504.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acte 3, 13.
Acte sub semnătură |privată 5, 13.
Celebrarea
căsătoriei
4,
Contestaţie 13, 17.
Creditor 6, 8.
Dată certă 5.
Donaţiune 17.
Dovadă 1—3, 6,8—12, 16—
19.

Imobile 19.

”

soți iar nu

inventar
V,

Marturi 2, 3, 13, 16-18,
Prezumpţiune
jure
1,
3.

Societate de achiziţiuni
- urm.

rent,

se poate

regulat.

599,

nota

XXIII,

(Aubry

29,

No.

de mariage,

cari do-

p.

face

189;

decât

et Rau,

457;

prin

ed.

Dalloz,

4-a,

Rp.

No. 984; Lau-

Guillouard,

Contrat

III, No. 1480).

4. Inventarul mobilelor existente la celebrarea căsătoriei, va trebui să fie făcut
înainte de căsătorie, căci în cazul contrar

1

Succesiune 8, 17..
Terţi 2, 3, 11.
Valoare 6, 14, 15, 17.

mobilele

vor

fi considerate

ca achiziţiuni.

(Dalloz, R&p., Contrat de mariage, No.
2623; Suppl., Contrat de mariage,
No. 980;
Cnillouazd, Conitrat de mariage, III, No.

Doctrină,
1. Dispoziţiunile art. 1499 e.
civ.
îr.
(1289 c. civ. rom.), consituesc în favoarea
creditorilor o prezumpţiune juris et
de
jure care nu poate fi combătută prin proba
contrară. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 2615; Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 980;

nu

Suppl., Contrat de mariage,

Juris et de

Ptobă 1—3,6, 8—12,16—49,
Rezervă

$

de terţi pentru

mobile existente la celebra-

rea căsătoriei

! Inventar 2-7, 9, 11, 13—
|
16, 18.
; Lucruri mobile 1 urm.
»_

şi faţă

vada lucrurilor

Alexandresco,

VIII,

partea

1479).

5. Inventarul este valabil chiar sub sem-

nătură privată, dacă a fost înregistrat înainte de căsătorie. (Dalloz, Rep., Contrat de
mariage, No. 2625).
.
-

6. Femeia nu este obligată să facă dovada
inventarului

când

ea

reclamă

numai

va-

1, p. 652).

loarea lucrurilor mobile şi se prezintă nu-

2. Lipsa inventarului regulat peniru lucerurile mobile existente la epoca căsătoriei,
nu poate fi înlocuită faţă de terţi prin

mai ca ereditoare a societăţii
țiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a,

ter, text

şi nota

alte acte nici prin dovada cu martori. (Rodi&re et Pont, ÎI, No. 1265, 1274; Demante
et Colmet de Santerre, VI, No. 162 bis, VI;

Courtois

et

Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 522, nota 29,

„ 457; Dalloz, Rp., Contrat de mariage,
o. 2615; Suppl, Eontiat de matiage, No.

980; Huc, IX, No. 364; Baudry, Le Courtois
et Surville, Contrat de mariage, Il, No.
1307;

Guillouard,

Contrat

de mariage,

III,

II, No.
riage,

1308;

III,

de achizi-'
III, $ 264

17,

p. 219;

Baudry,

Surville,

Contrat

de

No.

Guillouard,
1481;

Contrat

Contra:

Le

mariage,

de _ma-

Dalloz,

Râp.,

Suppl., Contrat de mariage, No. 982).
7. Mobilele dobândite de soţi în timpul
căsătoriei, vor trebui să fie constatate, de
asemenea, printr'un inventar regulat, ca şi
cele existente Ja celebrarea căsătoriei. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 2626).

9. Dispoziţiunile art. 1499 e. civ. fr. (1289

No. 1479; Alexandresco, VIII, partea I, p.
652).
3. Chiar dacă femeia şi-ar fi rezervat

e. civ. xom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în
cazul când unul dintre soţi devine credi-

proba prin titluri sau martori aportul său,
această clauză ar fi obligatorie numai între

a cărei succesiune o culege, caz în care
să-şi dovedească
soțul moştenitor poate

prin contractul său de căsătorie ca să poată

31235 —

Codul civil: adnotat VIII

—

torul

545—

celuilalt

soj

în

locul unei

persoane

35.

.

Art. 1290

DESPRE

CONTRACTUL. DE CĂSĂTORIE

creanja sa potrivit regulelor generale prevăzute la materia probei obligaţiunilor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 522, nota 20, p.
452; Dalloz, R€p., Suppl. Conirat de mariage, No. 985; Laurent, XXIII, No. 180;
Guillouard, Contrait de mariage, III, No.
1490).

9, Dispoziţiunile art. 1499 c. civ. fr. (1289

ec. civ.

rom),

după

o

părere,

își

găsesc

aplicaţiunea, cu privire la mobilele existente la data celebrării căsătoriei și în raporturile dintre soţi. (Marcad€, Art. 149%,

1499,

No,

5; Demante

et Coimet

de

San-

tere, VI, No. 162 bis, IV; Dalloz. Rep.
Contrat de mariage, No. 2618; Suppl., Contrat de mariage, No. 986; Laureni, XXIII,
No. 172 urm.).

10. După

a doua

părere, în acest caz,

femeia: şi moştenitorii

mobilele existente

săi vor putea

la data

dovedi

celebrării căsă-

toriei prin toate mijloacele de probă, bărbatul însă, nu va putea fi admis a face această dovadă. (Roditre et Pont, II, No.
1273; Dalloz, Rep.. Contrat de mariage,
No. 2618; Suppl., Contrat de mariage, No.
986).
.
11. După a treia părere, “în acest caz.

ambii soți vor puiea face dovada mobilelor

existente la data celebrării căsătoriei prin
alte mijloace de probă, inventarul fiind
cerut de lege numai faţă de terţi. (Dalloz,

Rep.. Contrat de mariage, No. 2618; Suppl.,
Contrat

de mariage,

No. 986).

celebrarea căsătoriei. (Dalloz,
trat de mariage, No. 2624).

Codul

civil

Râp.,

Con-

14. În cazul când în contractul de căsătorie s'a declarai numai valoarea mobilelor existente, fără a se face inventar,
după o părere, soțul care a adus mobilele va putea reclama contra societăjii,
suma la care au fost evaluate mobilele,
(Rodiăre et Pont, II, No. 1272; Aubry et

Rau,

ed.

4-a,

V,

$

522, nota

Dalloz, R&p., Suppl..
No. 987; -Guillouard,

III.

No.

15.

Contrat
Contrat

1486).

După

15,

de
de

p. 41;

mariage,
mariage,

-

altă părere, în acest caz, soțu

care a adus mobilele nu va putea reclama
suma evaluării şi mobilele vor fi considerate ca achiziţiuni. (Dalloz, Rep., Suppl.,
Contrat

de

mariage,

No.

987;

Laureni,

XĂIII, No. 191).
16. Dacă bărbatul nu a constaiat prin
inventa» mobilele dobândite de femeie în
timpul căsătoriei, femeia sau moştenitorii
săi vor putea face dovada lor faţă de
bărbat prin orice mijloace de probă chiar
prin martori.

riage,

No.

(Dalloz,

2627;

Râp., Contrat de ma-

Suppl.,

Contrat

de

ma-

mobi-

H€p., Suppl., Contrai de mariage, No. 988).
18. Chiar dacă s'a făcut inventar, fe-

printr'o probă scrisă, iar nu prin nrartori.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 520, text şi nota

inventarul nu a fost complect. (Dalloz,
Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 988).
19. Dispoziţiunile art. 1289 e. civ. rom.,

12. După
ambii

a patra

soți

vor

părere,

putea

face

în acest
dovada

caz,

lelor existente la data celebrării căsătoriei,
însă dovada nu va putea fi făcută decât
14, p. 450, 451; Dalloz, Rep., Suppl.. Contrat

de

mariage,

No.

de mariage,

986;

III, No.

Guiltouard,

1484 um).

Contrat

13. Intre soţi, dovada cantităţii mobilelor existente la data celebrării căsătoriei,
însă nedeclarată în contractul de căsătorie,

se

va

puiea

semnătură

face

printr'uu

privată

făcut

inventar

între

soţi

sub
după

meia

va

putea

dovedi

prin

martori

că

nu-și găsesc aplicaţiunea în dreptul român
imobilelor. Prin urmare, soţul care afirmă

că imobilul dobândit în timpul căsătoriei
aparţine societăţii de achiziţiuni, va trebui
să probeze

că acest imobil a fost cumpărat

cu banii societăţii, deoarece prezumpțiunile legale unu pot fi întinse la alte cazuri
decât acele strict prevăzute de lege. (Alexandresco, VIII; partea 1, p. 652)

Art, 1290. — Toate câte soții vor câştiga prin indust
ria lor,
sau amândoi împreună, sau fiecare în parte; toate fructe
le ŞI venituri
averei dotale şi ale celei parafernale, care se vor econom
isi,

le

vor

forma

1291

urm.;

co mun al. acestei societăţi!).
Pr. Civ. 722; Civ. Fr. 1498 Ş 2).

fondul

(Civ.

1288

urm,,

Tezi. fr. Art. 1498 $ 2. — En ce cas, et apres que
chacun des 6poux a
preleve ses apports dâment justifi6s, le partage se
borne aux acquâts faits par

les &poux
dustrie

ensemble

commune

deux &poux.
A

que

ou sâparâment

des 6conomies

-

riage, No. 988).
17. Femeia va putea dovedi cu martori
numai cantitatea sau valoarea mobilelor .
dobândite în timpul căsătoriei. iar nu şi
faptul că aceste mobile le-a dobândit prin
succesiune,
donaţiune
sau
dar
manual.
(Laurent, XXIII, No. 184; Contra: Dalloz,

du rant le mariage, et provenant tant de L'infaites sur les fruits et revenus des biens des

1) Art, române 1288, 1290 şi 1292 sunat alcătuite
din cu priasul art. francez
se co mpara art. francez 1498 cu art, 1288,
14290 şi 1292 Codu Î civil român,
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1498,

modificat

în

unele

părți.
IN

Codul

civil

Docan

P. Geon, Studii de drept civil comparat, p. 71 urm.

DESPRE

CONTRACTUL
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Rezervă 26, 27.
i Salariu 9, 10,

Imobile
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' Separaţie
de
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Servitor 10,

1, 36.
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148;

Gu-

bunuri
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| Titlu oneros 13, 25, 37,38.
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la

principiul pre-

mine

societăţii

şi

care

de

vor

trece

în

achiziţiuni,

des-

păgubindu-se soţul respectiv. (Rodiere et
Pont, II, No. 1275, 1277; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 522, p. 457; Dalloz, Rp.
Suppl.. Contrat de mariage, No. 947; Guillouard, Contrat de mariage, lil, No. 1473;

Alexandresco, VIII. pariea I, p. 648, nota
1; Comp., Contra: Laurent, XXIII, No.
5. De

i

45.

ale

150).

| Rentă 32,

Fond de comerţ 4.

XXIII,

văzut de art. 1498 c. civ. îr. (1288 c. civ.
rom.) este cu privire la lucrurile mobile
care, prin natura lor, sunt destinate a fi
vândute, cum sunt mărfurile unui fond de
comerț, animalele, “produsele unei cariere

proprietatea

Despăvubiri 11,12,42—45. | Rămășag 26.

Drept belgian

Laurent,

4, O altă excepţiune,

Intrebuinţare 57.

57,

946;

illouard, Contrat de mariage, I]l, No. 1472),

(la doctrină)
Accident
der 11, 12,
Administraţie 49—53,
3,
Animale 4.
Asigurare (1.
Bani 2.

(continuare).

No.

ALFABETIC

Art, 1290

DE CĂSĂTORIE

asemenea,

o

a

treia

excepţiune

la principiul arătat mai sus priveşte lucruvile care au fost preţuite în contractul
de căsătorie, fără a se fi declarat că prejuirea nu face vânzare şi care nu au fost

inventariate nici desemnate în deajuns pentru a putea fi identificate şi care intră în
proprietatea

diere

societăţii

et Poni,

de

II, No.

achiziţiuni.

1275,

1278;

(Ro-

Aubry

et. Rau, ed. 4-a, V, $ 522, notele 30,
p. 451; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat
mariage, No. 948; Huc, LX, No. 364;

31,
de
A-

lexandresco, VIII, partea I, p. 648, nota i;
Comp:

Doctrină,
]. Achiziţiunile

nerea activului

care

intră

în

compu-

societăţii cuprind

atât lu-

cerurile mobile cât şi imobilele. (Dalloz, R€p..
Contrai de mariage, No. 2588; Planiol, III,

No. 1008: Alexandresco, VIII, partea [, p.
650, 651, 652).
-2.:Cu toate că potrivit dispoziţiunilor
art. 1498 c. civu Îr. (1288 ce. civ. rom), în
societatea de achiziţiuni, fiecare dintre soţi
păstrează proprietatea mobilelor aduse de
el sau viitoare, totuşi acest principiu su-

fere mai

multe

excepțiuni.

Astfel,

Laurent,

XXIII,

No.

149;

Gu-

illouard, Contrat de mariage, III, No. 1474).
6. Potrivit dispoziţiunilor art. 1498 c.

vor in-

civ. fr. (1290 ce. civ. rom.), activul societății de achiziţiuni se compune din două
elemente şi anume:
produsele industriei
soţilor şi fructele şi veniturile bunurilor»
lor. (Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage, No. 949; Alexandresco, VIII, partea
I, p. 650 urm.).
1. Intră în societatea de achiziţiuni produsele câșştigurilor rezultate
din
munca
comună sau separată a soţilor. (Baudry,

Le Courtois

et Surville,

Contrat

de

ma-

tra în societatea de achiziţinni obiectele
mobiliare, lucruri fungibile, care se consumă prin prima întrebuințare, cum sunt
banii, producitele, urmând ca societatea să
restitue valoarea soţului proprietar sau moştenitorilor săi. (Rodiăre et Pont, II, No.
1975, 1277; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 522,

riage, II, No. 1278; Alexandresco, VIII,
partea I, p. 650, 651).
8. De
asemenea,
câştigurile
rezultate
din comerţul exercitat de unul sau celălalt
soț. (Baudry, Le Courtois et Surville, Con-

mariage,

calitate de funcţionari. (Rodigre et Pont,
II, No. 1250; Troplong, III, No.. 1873; Mar-

p.

457;

Dalloz,
No.

Guillouard,

Rep.,

Suppl.,

946; Laurent,

Conitrat

Contrat

XXIII,

No.

III,

de mariage,

de

148;

No.

trat de mariage, No.
9, Intră

lariile

în

1278).

societatea

şi gratificaţiile

de

achiziţiuni

acordate

soţilor

sa-

în

I,

cad6, Art. 1498, 1499, No. 2; Aubry et Rau,

3. Nu intră în această categorie obligațiunile la purtător, comerciale sau industriale, care deşi lucruri fungibile, nu se

Suppl.. Contrat de mariage, No. 952; Lau-

1472,
p.

1475;

648,

consumă

Alexandresco,

nota

însă

partea

VIII,
i

1).

prin

prima

,

întrebuințareşi

care rămân proprietatea soțului respectiv.
(Dalloz, 'R€p., Suppl., Contrat de mariage,

ed.

4-a,

V,

$

522,

p.

448;

Dalloz,

Rep.

rent, XXIII, No. 153; -Guillouard, Contrat
de mariage, III, No. 1458; Planiol, III, No.

1004; Alexandresco, VIII, partea I, p..651).
10. In ceea ce priveşte sumele de bani

date
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unui

vechiu

servitor,

dacă

ele

sunt

Art, 1290

DESPRE

CONTRACTUL

date ca remuneraţie pentru serviciile prestate, vor intra în societate, iar dacă sunt
date ca pură liberalitate, nu vor intra în
societatea de achiziţiuni. (Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, II, No.
1282).

1]. Despăgubirea dată unuia dintre soţi.

în mod amiabil sau prin judecată, pentru
un accident suferit, nu intră în societatea de
achiziţiuni, care va profita numai de do-

bânzile despăgubirii.
Contrat de mariage,
A
1007;
650).

(Dalloz, Rep., Suppl.;
No. 957; Planiol, Hi

Alexandresco,

VIII,

pariea

IL, p.

12, Aceeaşi soluţiune are loc şi în cazul

când despăgubirea este plătită de o societate de asigurare pentru accidente, comu-

nitatea

urmând

a fi despăgubită

însă

de

primele plătite de ea. (Dalloz, R€p., Suppl,,
Contrat de mariage;*No6::958; Planiol, II.

d

1007; Alexandresco,

VIII, partea |, p.

0).

”

13. Vor intra în societatea de achiziţiuni
toate bunurile dobândite de soţi cu tiilu
oneros în timpul căsătoriei. (Huc, IX, No.

353;

Planiol,

III, No.

VIII,

partea

I, p. 651).

169%;

Alexandresco,

14. Intră în societatea de achiziţiuni proprietatea

literară,

artistică

a lucrărilor compuse

sau

industrială

de soţi sau a breve-

telor de invenţiune dobândite de ei în iimpul căsătoriei.
(Rodi&re ei Pont, II, No.

1242; Marcad6, Art. 1498, 1499, No. 2; De-

mante
bis,

p.

et Colmei

IV;

448;

Aubry

Dalloz,

mariage,.

No.

Guillouard,
1455;
VIII,

de Santerre, VI, No.

et

Rau,

R€p.,

914,

Suppi.,

950;

Conitrat

4-a, V,
LX,

mariage,

1004;
651).

161

$ 522,

Contrat

Huc,

de

Planiol, III, No.
partea I, p. 650,

ed.

No.

III,

de

553;

No.

Alexandresco,

15. Dacă lucrările au fost compuse îna-.
inte de celebrarea căsătoriei, însă au fost
publicate după căsătorie, după o părere,
vor intra în societatea te achizițiuni numai
beneficiile realizate în timpul căsătoriei.

(Rodiere et Pont, ÎI, No. 1242; Guillouard,
Contrat de mariage, III, No. 1455; Cmp.:

Alexandresco,

16. După

VIII,

partea I, p. 651).

altă părere,

în acest

caz, va-

loarea pecuniară a manuscrisului intră în
societatea de achiziţiuni, deoarece ea nu
apare decât în timpul căsătoriei. (Baudry,

Le

Courtois

et

Surville,

Contrat

riage, II, No. 1279).
17. Intră, de asemenea,

achizițiuni

produsele

de

în societatea

muncii

ma-

de

indiferent

dacă munca este sau nu onestă sau licită.
(Dalloz, Râp., Contrat de
matiage,
No.
2595).

18. Câştigurile rezultate

roc, după o părere, intră
achizițiuni, deoarece
ele

neficiile
torite

în

unei

mare

tuşi, -datorite

munci

parte

şi unei

din

joc de no-

în societatea de
reprezintă
be-

şi deşi

ele

întâmplării,

sunt
sunt

dato-

abilităţi și combina-

țiuni care contrabalansează şansele întâmplării şi care constituesc un fel de muncă.

(Demanie

et Colmei

de Santerre,

VI, No.

Codul

DE CĂSĂTORIE

civil

161 bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 522,
nota 8, p. 449; Dalloz, Râp., Contra, de
mariage, No. 2595; Suppl., Contrat de ma-

riage, No. 955).
19. După a doua

,
părere, câștigurile re-

zultate din joc, nu intră în societatea de
achiziţiuni, deoarece nu sunt datorite unei
munci. ci numai norocului şi sunt asimilate
comorilor, care se descoper numai din
întâmplare şi care nu intră, de asemenea,
(Roditre et
în societatea de achiziţiuni.
Pont, IL, No. 1248; Maread€ Art. 1498, 1499,

No.

Rp.

Dalloz,

2;

Contrai

Suppl.,

mariage, No. 953; Laurent, XXIII,
Guillouard, Contrat de mariage,

de

No. 154;
III, No.

1460; Alexandresco, VIII, partea L, p. 649).
20.

câştigurile

a treia părere,

După

zultate din jocuri

întâmplare,

de pură

re-

nu

intră în societatea de achiziţiuni, cele rezultate din jocuri la care se cere abilitate
sau din rămăşaguri. vor intra în societatea
de achiziţiuni, numai dacă au fost angajaţi în jocuri sau rămăşaguri bani de ai

achizițiuni. (Dalloz, Râp.
de
societății
Suppl.. Contrai de mariage. No. 955; Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de
mariage, II. No. 1284).
,
obţinute
27, Câştigurile la loterie
bilete cumpărate înainte de căsătorie
intră în societatea de. achizițiuni, ci

cu
nu
ră-

mân soţului care a cumpărat biletele. (Rodizre et Pont, II, No. 1246; Dalloz, Rep.
Suppl., Contrat de mariage, No. 95; Alexandresco, VIII, partea I, p. 649, text şi

nota 4).
99, De asemenea, când câștigurile au
fost obţinute cu bilete dobândite în timpul
căsătoriei, cu titlu gratuit. (Alexandresco,
VIII, partea |, p. 649, nota 4).

23, Câştigurile la loterie obţinute cu
bilete cumpărate în timpul căsătoriei, după

o părere, nu intră în societatea de achiziţiuni, deoarece depind de întâmplare ca
şi comoara, iar dacă biletele au fost cum-

părate cu banii societăţii, se va restitui acesteia costul lor. (Dalloz, Rep. Suppl,
No. 955; Laurent,
Contrat de mariage,

XXIII, No.

135; Guillouard, Contrat de ma-

riage, No. 955).
A
24. După altă părere, câştigurile la loterie obținute cu bilete cumpărateîn timpul

căsătoriei,

de

societatea

numai

atunei

achizițiuni

când

vor, inira

în

au
biletele

fost cumpărate cu banii societăţii. (Rodiere
et Pont, II, No. 1247; Marcadâ, Art. 1498,

1499, No. 2; Dalloz, Râp., Suppl., Contrat
de mariage, No. 955).
,
25. După a treia părere, câştigurile la
loterie, obținute cu bilete cumpărate în tinapul căsătoriei, aparţin, în principiu, societății de achiziţiuni, deoarece există prepână la proba contrară, că
zumpţiunea,

biletele

au

fost

cumpărate

cu

banii

so-

cietăţii, deci cu titlu oneros. (Demante et
Colmet de Santerre, VI, No. 164 bis, V;
Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $ 522, nota 9,
p. 449; Dalloz, Râp., Contrat de mariage,

No: 2595;

— 545—

Suppl.,

Conirat

de mariage, No.

Codul

DESPRE

civil

-955; Baudry,

Le

Courtois

CONTRACTUL

et Surville,

trat' de mariage, Il, No. 1285).
26. In cazul când unul dintre

trat
507;

Con-

35.

părere,

altă

achiziţiuni,

lui.

1550; Huc, XI, No.
1691; Alexandresco,
dobândite

supuse

(Aubry

et Rau,

cu econo-

administraţiei

IV,

No.

bărbatu-

ed: 4-a, V, $ 541

p. 644; Dalloz, Râp.,
No. 4276; Guillouard,

Contrat
Contrat

bis,

de mariage,
de mariage,

2202).

.

36. Activul
societăţii
de
achiziţiuni
poate fi redus numai la anumite bunuri,
cum ar fi cele imobiliare. (Dalloz, R&p.,
Contrai de mariage, No. 4277).

37. ln cazul când o femeie şi-a constituit dotă toate bunurile prezente şi

caz,

acest

în

Astiel, bunurile

1290

miile realizate asupra veniturilor bunurilor
parafernale nu sunt bunuri parafernale, ci

Huc, IX, No. 554; Alexandresco, VIII, par27. După

de mariage, No.
Planiol, III, No.

VIII, partea I, p. 650).

soţi este

proprietarul unor valori mobiliare (obligaţii) a căror proprietate şi-a rezervat-o şi
dacă una din valori a fost rambursată cu
primă, după o părere, prima de ramburs
nu intră în societatea de achiziţiuni, deoarece soţul rezervându-şi acestă obligaţie
şi-a rezervat şi avantajele ci, afară de
venituri, şi prima nu constitue un produs
al muncii soțului, ei al obligaţiei. (Dalloz,
R€p„ Suppl., Contrat de mariage, No. 956;

iea I, p. 649).

Art.

DE CĂSĂTORIE

“prima aparţine societăţii de achizițiuni, care
dobândeşte veniturile şi este uzufructuara
obligaţiei care a ieşii la sorţi. (Baudry,

viitoare

în timpul căsătoriei, nu mai este discuţiune
<ă prima aparţine societăţii de achiziţiuni.
(Dalloz, Râp., Suppl., Contrat de mariage,

mariage, No. 1164).
.
38. In acest caz, dacă societatea
achiziţiuni încetează prin pronunţarea

şi a stipulat

o societate

de

achi-

ziţiuni, bunurile dobândite cu tiilu one-.
Le Courtois et Surville, Contrat de moriage, - ros de femeie în timpul căsătoriei, nu vor
fi dotale, ci vor întra în societatea de achi,
IL. No. 1286).
zițiuni. (Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de
28, Dacă obligaţiunile au fost dobândite

|
,
No. 956).
29. Câştigurile cu totul fortuite său de
pur noroc care se produc fără muncă şi
fără prevedere, cum este descoperirea unei

parajie

de

de

femeie

toriei devin

Contrat

bunuri,

cu

de

39. Intră

bunurile

dobândite

titlu

oneros

în

mariage,

No.

1164).

dotale.

(Dalloz,

în. societatea

de
se-

timpul

căsă-

Rep., Suppl.,

de

achiziţiuni

<omori, a unei pietre preţioase, etc., nu
intră, în general, în societatea de achizițiuni. (Roditre et Pont, II, No. 1245; Marcad6, Art. 1498, 1499, No. 2; Demanie ei

toate fructele naturale sau industriale culese şi toate fructele civile scăzute în cursul

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 522, nota 10,
p. 449; Dalloz, Râp., Conirat de mariage,

40. In ceea ce priveşte fructele civile,
societatea de achizițiuni nu are dreptul

duratei sale.

161 bis, VII;

de Santerre, VI, No.

Colmet

mariage,
Contrat de
No. 2596; Suppl.,
No. 954; Laurent, XXIII, No. 144; Huc,
IX, No. 554; Baudry, Le Courtois et Sur“ille, Contrat de mariage, II, No. 1283:
-Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
1459; Alexandresco, VIII, partea
30. Cu toate acestea, acest
de mariage,

joz, R&p., Contrat

(Dal-

No. 2595).

31. Nu intră în societatea de achiziţiuni

riage,

128;

No.

VIII.

Alexandresco,

,

partea 1. p. 649).
sau

pensiunea

declarată

inalienabilă

şi necesibilă, de cel care a constituii-o.
(Dalloz, Rp. Contrat de mariage, No.
2593).
de

33. De
Stat,

asemenea,

care

diferite legi.

sunt

nici

pensiunile

declarate

(Dalloz, R€p.,

necesibile

Contrat

riage, No. 2593).
34. Potrivit dispoziţiunilor

art.

date

de

de ma-

1498

1272).

sau încasate după
se datoresc soților
se cuvin acestora,
la scadenţă. (Dalmariage No. 2597).

pot încasa prin anticipație veniturile lor,
înainte de căsătorie, rămânând în sarcina
societăţii
cheltuelile
menajului.
(Dalloz,
Rep., Suppl.. Contrat de mariage, No. 960;
Baudry, Le Courtois ei Surville, Contrai

de mariage, II, No. 1277; Guillouard, Contrat de

c.

div. fr. (1290 c. civ. rom.), la care trimite
în mod formal art. 1581 ce. civ. îr. (1287
E civ. rom.), economiile realizate asupra

fructelor şi veniturilor bunurilor ambilor
soţi, intră în fondul comun al “societăţii
de achizițiuni. (Dalloz, R€p., Suppl., Con-

mariage,

42, Societatea
părere,

39. Nu intră în societatea de achizițiuni

renta

Il, No.

4], Societatea de achiziţiuni dobândeşte
fructele civile zi cu zi, aşa încât soţii nu

partea din comoară cuvenită unuia dintre
,
soţi, în calitate de proprietar al terenului
(Baudry.
în care a fost găsită comoara.
Le Courtois et Surville, Contrat de -ma-

ÎI,

de mariage,

decât la acele scăzute
căsătorie, iar cele ce
până la data căsătoriei
chiar dacă nu au ajuns
loz, Râp., Contrat de

|, p. 649).
prineipiu:

poate fi modificat după împrejurări.

(Baudry, Le Courtois et Sur-

ville, Contrat

soţ,

nu

pentru

III, No.

de

trebueşte

astfel

a fost

după

o

să despăgubească

pe

cheltuelile

semănături făcute cu
rădăcini, la celebrarea

1451).

achiziţiuni,
de

muncă

şi de.

recoltele prinse de
căsătoriei. deoarece

intenţiunea

probabilă

a so-

ţilor. (Duranton, XIV, No. îi; Troplong,
Contrat de mariage, III, No. 1869; Dalloz, Rp, Contrat de mariage, No. 2598).
43. După altă părere, în acest caz, so-

cietatea de achiziţiuni va trebui să despă-

gubească pe soţul care a făcut cheltuelile,
deoarece ea nu trebueşie să se îmbogățească pe nedrept în' prejudiciul soţilor.
(Roditre et Pont, II, No: 1238; Marcead€,

Art. 1498, 1499, No. 2; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, 8 529, nota 21, p. 452; Dalloz, Râp..
Suppl., Contrat mariage,
No. 91; Laurent,
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Art. 1290

DESPRE

XXIII, No.

Le

Courtois

riage,

131;

Huc,

LX, No.

ei Surville,

II, No.

1273;

CONTRACTUL

352;

Baudry,

Contrat

Guillouard,

de

ma-

Contrat

de

mariage, III, No. 1455).
|
44. De asemenea, la încetarea societăţii

de achiziţiuni, soţul trebueşte să despăgubească societatea de cheituelile ce a făcut
cu munca şi însămânţările pentru recolta

neculeasă la încetarea ei. (Baudry,
Le
Courtois et Survillă. Contrat de mariage,
II, No. 1275).
45. În caz de dizolvarea societăţii de
achiziţiuni,

soţul

pe

fondul

căruia

există

fructe care atârnă de ramuri sau prinse de
rădăcini,

în momentul

să despăgubească

disolvării,

va

trebui

societatea de achiziţiuni

pentru cheltuelile de cultură. (Rodiere et
Pont, Il. No. 1238; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 522. p. 452; Dalloz, Rep., Conirat de
mariage. No. 686, 2598).
46, Dacă soţii au adoptat prin contractul de căsătorie regimul societăţii de achizițiuni, după disolvarea acestei comunităţi,

datoriile contractate de către soţ în calitate
de

şef

al comunităţii,

dobândit

dată

certă

cu

decât

acte

care

nu

posterior

au

disol-

vării comunităţii.
sunt
opozabile
soţiei
şi moștenitorilor săi şi sunt prezumate ca
având o dată exactă, până la proba contrară din partea soţiei sau a moștenitorilor
săi, deoarece aceştia nu pot fi consideraţi
ca terţe persoane faţă de actele privind

comunitatea de bunuri pe care a acceptat-o
soţia, excepându-se bine-înţeles cazurile de
dol sau fraudă. (Dalloz, Rep., Contrat de
mariage,

No.

2494

sean, Studii
47.

După

comunităţii
să combată
obținute

urm.;

Comp.:

părere,

după

N.

Juridice, II, No. 45, 46).
altă

Geor-

disolvarea

de bunuri, soţia are dreptul
actele private fără dată certă.

înainte

de

disolvarea

comunităţii,

semnate de soţ în calitate de administrator

al comunităţii, deoarece ea trebueşte considerată ca o terță persoană faţă de aceste

acte. (Dalloz, R€p., Contrat de mariage, No.
1160, 1161, 1162, 2494 urm.; Comp.: N. Georsean,

Studii

48. Faţă

Juridice,

de

II, p. 46).

controversa

ce există asu-

pra acestei chestiuni, legiuitorul belgian a
venit cu o lege interpretativă la 98 Aprilie
1850 cu următorul conţinut: „Articol unic.
Art. 1522 şi 1528 c. civ., sunt interpretate
în modul următor: Actul sub semnătură!
privată semnat de bărbat în timpul comu-

nităţii şi relativ la veniturile bunurilor personale ale femeii. dacă e recunoscut de
femeia căreia
ca recunoscut,

i se opone sau legal ţinut
are între ea şi cei ce l-au

subscris, chiar după separaţia de corp şi
bunuri, aceeaşi putere ca actul autentic“,

(N. Georgean, Siudii Juridice, II, p. 46).
49. Administraţia
bunurilor care formează activul societăţii de achiziţiune aparține în
dreptul
francez,
bărbatului,

(palloz,
278).

R&p.,

Contrat

de

mariage,
-

No.

49 bis. Sarcinile căsătoriei în societatea de 'achiziţiuni privese pe bărbat, iar

DE CĂSĂTORIE

nu

pe

Codul

femeie

personal.

(Dalloz,

lucrează

ca

civil
Rp.

Suppl.. Contrat de mariage, No. 1554),
50, Femeia poate obliga societatea de
achiziţiuni

când

mandatară

a bărbatului său, sau cu autorizaţia lui.
(Dalloz, Râp., Conirat de mariage, No.
2611).

ca

R€p., Contrat de ma-

(Dalloz,

riage, No. 2611).
52. In drepiul

lucrează

ea

când

51, De asemenea,
comerciantă.

legiui-

deoarece

român,

torul nu a admis regulele dela comunitate
. din dreptul francez, societatea de achizițiuni va putea fi administrată de ambii
soţi, deoarece esie o societate. (Alexan-

dresco,

No.

1, p. 653;

partea

VIII,

IMI,

Nacu,

-

283).

53. De fapt, societatea de achiziţiuni va
fi mai totdeauna administrată de bărbat
sau

expres

consimţimântul

cu

meii și dacă

se va

bărbatul

al

tacit

fe-

ca fe-

opune

meia să administreze, ea va putea cere
separaţia de pairimonii care va aduce pe
cale de consecință încetarea și lichidarea
societăţii. (Alexandresco, VIII, partea |, p.

655).
54. Bărbatul, ca şef al comunităţii poate
dispune de bunurile mobile care au intrat
fie din

cauza

(Dalloz,

Hp.

achiziţiuni,

de

societatea

în

naturii lor, fie în virtutea intenţiunii soților, manifestată prin prețuirea facută prin
de

contractul

Suppl., Contrat

căsătorie „

de mariage, No. 992).

55. Bărbatul nu poate să dispue, după
părerea dominantă, de lucrurile mobile a
căror proprietate a rămas femeii, ci numai
femeia le poate înstrăina. (Rodiere et Pont,

II, No. 1279; Marcad6,
Demante ei Colmet de

Art. 1248, No. 2;
Santerre, VI, No.

7i bis, IX; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 2698; Suppl., Contrat de mariage, No. 993; Laurent, XXII, No. 162 urm.;

Guillouard, Contrat de mariage, Il, No. 813
urm.; Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
55, p.

$ 522, nota

56. Dacă

urm).

458

însă, bărbatul, cu toate că nu

avea dreptul, a vândut lucrurile mobile ale
femeii, cumpărătorul va putea opune femeii
- care le revendică, excepţiuna prevăzută de
art. 2279 c. civ. fr. (1909 e. civ. rom.), afară
de cazul când bunurile nu au fost încă

predate

sau

cumpărătorul

a

fost

de

rea

credinţă. (Rodiâre et Pont, II, No. 1270;
Marcad6, Art.
1428, No. 2; Demante et
Colmet de Santerre, VI, No. zi bis, IX:

Dalloz, Rep.,

Suppl.,

No. 993; Laurent,

illouard,

Contrat

Contrat

XXII,

de

No.

de mariage,

162 urm.;

mariage,

Gu-

II, No.

813

urm).
„57, Bărbatul ea administrator al bunurilor femeii poate încasa creanţele proprietatea femeii şi să dea chitanță descărcă-

toare, chiar dacă s'ar fi prevăzut în contractul de căsătorie clauza de întrebuin-.
țare

sau

reîntrebuințare.

(Dalloz,

Suppl., Contrat de mariage, No. 995).
58. Dacă însă, femeia a prevăzut
contractul
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de

căsătorie

în

mod

Râp,,

expres

în
că

Oodul civil

DESPRE - CONTRACTUL

lizarea creanţelor lor şi asupra bunurilor
bărbatului; în dreptul român, această urmărire nu este posibilă. (Alexandresco, VIII,

<reanţele sale nu vor putea fi încasate de-ât

de

ea,

bărbatul

nu

le

544;

Dalloz,

Râp.,

poate

încasa.

(Aubry et Rau, ed. 4-a, Y, $ 510; notele 12,
13,

p.

de

de

mariage,

Suppl.,

mariage, II, No. 784).
59, Bărbatul nu poate

partea

Contrat

No. 995; Guillouard,

mân, vor putea urmări bunurile comune numai când societatea de achiziţiuni -a fost
administrată
de
bărbat.
(Alexandresco,
VIII, partea IL. p. 654).
63. Creditorii bărbatului nu vor putea
urmări pe femeie, dacă ea nu s'a amestecat

creanţele

proprietatea

femeii.

«de mariage,
mariage, No.
mariage, II,
Rau, ed. 4-a,
Dalloz, Râp.,

No. 2702; Suppl., Contrai de
996; Guillouard, Conitrat de
No. 814; Contra: Aubry et
V, $ 522, nota 35, p. 458 urm;;
Contrat de mariage, No. 2701).

(Dalloz, Rep., Contrat

60. Creditorii

societăţii

61. In dreptul

francez,

în administraţia cheltuelilor comune şi. nu
s'a obligat personal către ei, chiar dacă
datoriile ar rezulta din cheltuelile comune.

achiziţiuni

de

(Planiol, III, No. 1695; Alexandresco, VIII,
Ă
partea Î, p. 654).
64. A se vedea: art. 1288 şi 1292 din
codul civil cu notele respective.

vor putea urmări realizarea drepturilor
lor
asupra
bunurilor
comune. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 655).
ăţii

de

achizițiuni

creditorii socie-

vor putea

urmări

1, p..653).

62. Creditorii bărbatului, în dreptul ro-.

Contrat

cesiona

Art, 1291

DE CĂSĂTORIE

rea-

— La încetarea sarcinelor căsătoriei, fondul comun
Art. 1291.
de care se face menţiune în articolul precedent, se va împărți
pe jumătate între soți sau între moștenitorii lor, după regulele şi
cu urmările stabilite pentru împărţirea succesiunilor. (Civ. 728
Tezi.

fr. Art.

1474

Fr.

qui en

garantie

partage, la

les effets du

soumis ă,

soultes, est

râsulte, et les

partages

les

pour

Successions

titre des

toutes les râgles qui sont &tablies au
entre coheritiers.

pour

quand il y a lieu,

des immeubles

formes, la licitation

&poux

entre les €poux

communaut€,

la

de

surplus, le partage

Au

Tezt. fn. Art. 1476. —

des deux

par moiti6

ont &t6 exâcutâs sur la masse, le surplus se partage
ou ceux qui les reprâsentent.
tout ce qui concerne ses

14761).

și

prâlovements

les

que tous

Apres

—

1474.

Civ.

urm.;

1292

1290,

1280,

urm.,

Bibliografie (continuare).
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.

Urmărire silită 25.
' Viorenţă 24.

româa,

este

format,

cu

1. Operațiunile pariajului nu pot avea
decât după disolvarea societăţii de

acltiziţiuni. (Dalloz,
riage,. No. 2644).
9. Societatea
de
prin aceleaşi cauze

Contrat

achiziţiuni
care aduc

de

î

13, 14,
2.

sepa-

rația de patrimonii şi absenţa unuia dintre soţi.
(Alexandresco,
VILEI, partea
|,

3. Când încetează societatea de
zițiuni ea se lichidează. În primul
femeia

îşi

va

îşi

ia

din

soţ

proprie,
în mod

relua

dota

fondul

ei,

comun

iar ceea ce rămâne
egal înire soţi sau

apoi

contopirea
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art. franceze

1474 şi 1416.

achirând
fiecare

averea

sa

se
împarte
moştenitorii

lor. (Alexandresco, VIII, partea

modificări, din

ma-

încetează
restituirea

căsătoriei,

desfacerea

adică

dotei,

R6p.,

p. 654).

2.

achiziţiuni
5,

loc

I, p. 654).

Art,
4,
țai

form

1291

DESPRE

CONTRACT UL

Soţul în conira' căruia sa prouundivorţul, nu poate fi îndepărtat con-

art.

280

ce-l

are

de

achiziţiuni

tea ce se

în

ce.

civ.

averea

rom.

dela

comună,

cuvine

fiecăruia

nu

dreptul

deoarece

din

poate

fi

par-

societatea

considerată

ca un beneficiu ce ar rezulta din conveniia
matrimonială.
(Alexandresco, . VIII,
partea 1, p. 656).
5. Regulele prevăzute la partajul succesiunilor suni aplicabile, în principiu,
cu oarecari
excepţiuni,
și la
pariajul

fondului comun al societăţii de achizițiuni. (Dalloz, Reâp., Suppl., Contrat de
mariage, No. 801; Laurent, XXIII, No. 4;
Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
1532; Planiol, II, No. 1552; Alexandresco,
VIII, partea ÎI, p. 654, 655),

6.

Când

toate

părţile

sunt

majore

şi

capabile de a dispune de drepturile los,
partajul se poate
face de bună voie. (Dal.

loz, R€p.,

Contrat

de

mariage.

No.

2501;

Suppl.. Contra: de m:riage, No. 802; Alexandresco, VIII. partea [, p. 655).
7. Partajul de bună voie trebueşte constatat prin act scris, ca orice convenţiune.
(Dalioz, R6p., Contrat de mariage, No.
2501; Suppl., Contrat de mariage, No. 802).
8. Actul scris, care constată partajul de

bună voie; trebueşte semnat de toate pă:țile. (Dailoz, 'R€p.. Contrat de mariage,
No.

9.

2501).

In

zişi Sau

decât

cazul

când

absenţi,

prin

există

pariajul

judecată,

minori,

nu se poate

(Dalloz.

înter-

Rep.,

face

Con-

trat de mariage, No. 2504; Alexandresco,
VIII, partea [, p. 655),
10. Formalităţile judiciare ale partajului fondului comun sunt aceleaşi ca în

materie de pariaj de succesiuni. (Dalloz.
Rep., Contrat de mariage, No. 2304).
11. Înainte de partaj, soţul sau repre-

zentantul

său

trebueşte

să

raporteze

la

masă fie în natură, fie luând mai puţin.
ceea ce datorește către societatea de achizițiuni, (Dalloz, Râp.. Contrat de ma-

riase, No. 2507).
12. Bilanţul activului şi pasivului societăţii de achiziţiuni trebueste încheiat
în ziua disolvării societăţii. (Dalloz. k&p.,
Sunpl., Contrat de mariage, No. 804).

13.

Dacă

societatea

de

achiziţiuni

s'a

disolvat prin încetarea din viață a unuia
dintre soţi. partajul fondului comun
al
societăţii de achizițiuni va trebui să se
facă înaintea partajului succesiunii acestui soț. (Dalloz, Râp., Suppl., Conirat de
mariage. No. 802; Fu, IX. No. 325; Bau-

drv. Le Courtois
mariage, II. No.

et Surville, Contrat de
1135: Guillouard, Con-

trat de mariage, III, No. 1541).
14. Tragerea la sorţi
şi partajul prin
atribuţiune, prevăzute la partajul succesiunilor sunt aplicabile şi la partajul fondului comun al societății de achiziţiuni.
(Dalloz, R&p., Contrat
de mariage,
No.

2309).

15.

Dacă

bunurile

se

pot

împărți

în

DE CĂSĂTORIE

Codul

civik

a
două loturi, se va iace partajul în
na-.
tură, indiferent dacă unui din loturi carese atribue succesiunii unuia dintre soţi.
nu se poate împărți în natură între moş-

tenitorii soţului decedat. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, 8 519 nota 25 p. 431; Dalloz;

Rep.,
Contrat
de
mariage,
No.
2311;
Suppl., Contrat de mariage, No. 806; Laurent, XXIII, No. 14; Baudry, Le Courtois:

ei Surville, Contrat de mariage, Il, No..
1140; Guillouard, Contrat de mariage, III,
No.

1533).

16. Dacă bunurile nu se pot împărţi.
comod în natură, pariajul se va face prin
licitaţie, (Dalloz, Reâp., Contrat de ma-riage, No. 2510; Suppl., Contrat de mariage, No. 806).
|

17. Efectul
declarativ al partajului:
prevăzut de art. 885 c. civ. fr. (786 ce. civ.

rom.) îşi găseşie aplicaţiunea şi la pariajul societăţii de achizițiuni, (Roditre et
Pont, Îl, No. 1106; Marcade, Art. 1476;

„ Demante et Colmet de Santerre, VI, No.
149 his, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $
519, nota 26; p. 451; Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 2515: Suppl., Conlrat de mariage, No. 808; Laurent, XXIII,
No.

18;

Guillouard,

Contrat

III, No. 1556).
18. Efectul declarativ

va sui la data

când

de

mariage,

al partajului

bunurile

au intrat

seîn

societatea de achiziţiuni. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 519, nota 27, p. 451: Dalloz,
Râp.,

808;

Suppl.,

Laurent

Conirat

Contrat

XXIII,

de mariage,

No.
III,

de

mariage, - No.

18;

No.

Guililouard,

1356).

19. La disolvarea societăţii de achizițiuni, creanţele şi datoriile nu se divid:

de plin drept
de succesiuni.

ca în materie de deschidere:
(Huc, IX, No. 537; "Baudry,

Le Courtois et Surville, Contrat de maăriage, II, No. 1137 urm.).
20. Creditorii personali ai copărtaşilor
au

dreptul,

ca în virtutea

în. (974 e. civ. rom.)

art.

4-a,

V,

No.

525;

$ 579.

nota

Baudry,

Le

Contrat de mariage,
2]. Dispoziţiunile

1166 c. civ..

să ceară

societăţii de achiziţiuni. când
stau în inactivitate. *(Aubry

29

împărțeala

debitorii lor
et Rau, ed.

p. 452;

Courtois

Huc,

IX,

et Surville,.

II, No. 1145).
art, 882 ce. civ.

fr..

(785 e. civ, rom.) dela materia partajului
succesiunilor îşi găsesc aplicaţiunea şi la
partajul societăţii de achiziţiuni. (Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 519,
p. 452; Dalloz,.
R6p., Successions, No. 252; Sippl. Contrat

de
mariage,
No.
840:
Suceessions, No.
1515; Laurent, XXIII, No. 15; Baudry, Le
Courtois ei Surville, Contrat de mariage,

II, No. 1144: Guillouard,
riage, IIi, No. 1439),

Contrat

de ma.

22. Creditorii personali ai copărtaşilor.pot ataca o împărţeală făcută, pe motiv
că e simulată pentru a frauda pe terţi.
(Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat.
de mariage, II, No, 1144).
„ De asemenea creditorii personali ai.
copărtașilor pot ataca pentru fraudă un.

“Qodul

DESPRE

civil

partaj făcut
torii nu au

la

et

TI, No.

împărțeală.

Surville,

(Baudry,

Contrat

1144).

de

|

Le

2525;

Suppl.. Contrat de mariage,

No.

mariage,

de

No.

(Dalloz, R6p.,

ărt.

dela par-

Conirat
,

2329).

2528,

se vor aplica la îm-

asemenea,

26. De

24. Dispoziţiunile art. 887 şi 888 c. civ.
fr. (790 şi 791 ce. civ. rom.) dela materia
partajului succesiunilor își găsesc aplicațiunea şi la partajul societăţii de achiziţiuni. (Dalloz, Râp., Contrat de mariage,

A

tajul succesiunilor,

-a94

şi dispoziţiunile

asemenea

De

877, ce. civ. fr. (780 c. civ, rom),

mariage,

811).

Art.

DE CĂSĂTORIE

25.

în grabă astfel încât crediputut să facă opoziţie sau

intervenție

“Courtois

CONTRACTUL

părțeala societăţii de achiziţiuni dispozițiile dela materia partajului succesiunilor privitoare la speciile de evicțiuni care
dau loc la garanţie. (Dalloz, Râp., Conirat
de mariage, No. 2550).
cu

27, A se vedea: art. 1292 din codul civil
notele

respective,

Art. 1292.— Impărțeala nu se va face decât după restituţiunea dotei, şi după ce amândoi soții vor lua din fondul comun,
“sumele ce-şi datoresc reciproc?). (Civ. 1271 nrm., 1291, 1293; Civ.

Fr. 1498 $ 2).

Text. fn. Art. 1498 Ş 2. — Em ce cas, et apres que chacun des 6poux a
prâlev€ ses apports dâment justifi6s, le partage se borne aux acquâts faits par
les &poux ensemble ou s&parement durant le mariage, et provenant tant de lindustrie commune que des 6conomies faites sur les fruits et revenus des biens des
deux 6poux.
INDEX ALFABETIC
5. Aceeaşi procedare se va urma şi în
privința

(la doctrină)
Partaj

Aporturi î.
Bijuterii 4.

femeie.

1 urm.

Plata datoriilor 2.

“Creditori 10, 11.

Preferinţă 10, 11.
Preluări 3—6, 11,
Preţ 1.
Societate de achiziţiuni
urm:
Vânzare î.

Datorii 1,2, 7,89.
“Donaţiune 4, 5.
Dotă 1,2.
“Imobil 7, 8 9.
“Lichidare 1.
“Lucruri mobile 6, 8.

No. 2658).
6. Mobilierul personal dobândit de soți
în timpul comunităţii, trebueşte luat în
1

]. Pentru lichidarea
unei
societăţi de
.achiziţiune, va irebui mai întâi să se res-

ditue din masă
dota femeii primită de
bărbat şi apoi să se ia din fondul comun

aporturile ce le-a făcut femeia și bărba“tul în societate, datoriile
contractate în
timpul căsătoriei, precum şi prețul bunurilor soţilor vândute în timpul căsătoriei.
(Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No.
:2652; Comp.:
Alexandresco, VIII, partea
I, p. 654).
_
„ Când dota a fost întrebuințată la
plata datoriilor personale ale bărbatului,
a nu se poate lua din achiziţiuni. (Dal-

Râp.,

3.

-săi

Contrat

Preluările

vor

se

bărbatului.

de

mariage

femeii

sau

înainte

exercita

(Troplong,

Contrat

No.

2652).

moştenitorilor

de

ale

acele

de mariage,

TIT, No. 1626: Dalloz, Rep, Contrat de
mariage. No. 2654; Alexandresco, VIII,
“partea _I, p. 655).
făcute
4. Darurile

aranjamentele,
juteriile

se iau

zițiuni.

(Dalloz,

bărbatului
riage,

No.

de

avantajele
din

şi asupra

:bărbat

de nuntă

bunurile

femeii,

şi bi-

personale

ale

părții sale din achi-

R6p.,

In

Contrat

de

ma-

de

când

soții

căsătorie

a-

de

nota 59, p. 461 urm.; Dalloz, Râp.. Suppl.,
Contrat .de

mariaze,

No.

1004:

Laurent,

XXIII, No. 199; Guillouard, Contrat de
mariage, III, No. 1508).
8. După a doua părere, în acest caz,
datoriile vor fi atât în sarcina imobilelor
formând societatea de achiziţiuni cât şi în
dobândite de bărbai,
mobilelor
sarcina
proporțional cu. valoarea lor respectivă,

(Dalloz,

2649).

R€p..

Contrai

mariage,

de

No.

i.

9,' După a treia părere, în acest caz,
femeia sau reprezentanţii săi vor avea
dreptul la jumătate din imobilele ce formează societatea de achiziţiuni, fără a fi
obligaţi să suporte vreo parte din datorii.

(Dalloz,

- 2650).

R&p.,

Contrat

Creditorii

553—

mariage,

de

societăţii

1) Art. române 1233, 129) şi 1292 sunt alcătuite din cuprinsul art, francez 1495,
„A se compara art, francez 1498 cu art. 1288, 1290 şi 4292 Codul Civil român.

—

prin

stipulat

au

o societate

chizițiuni redusă la imobilele dobândite în
timpul căsătoriei, datoriile contractate de
soți în timpul căsătoriei, după o părere,
sunt exclusiv în sarcina achiziţiilor imobiliare şi bărbatul nu poate fi obligat să
plătească aceste datorii din achizițiufiile
mobiliare ce le-a făcut. (Rodiăre et Poni.
TI, No. 1262; Aubry ei Rau, ed. 4-a, V, $522,

10.

2658).

cazul

fost consumat

prin uz. (Dalloz, Râp,,
de mariage, No. 1003).

depreciat
sau
Suppl., Contrat
contractul

nu a

şi dacă

a

dacă nu

natură iar nu prin echivalent,

fost înstrăinat
7.

Doctrină,

oz,

de

bărbatului

făcute

.darurilor

(Dalloz, R&p., Conirat de mariage,

de

modificat

No.

achiziţiuni
în unele părfi
.

Ari 1993-1294

DESPRE VINDERI

nu au. vreun drept
creditorii personali

de
ai

preferinţă faţă
soţilor. (Aubry

de
et

Rau, ed. 4-a. V, $ 520, nota 29, p. Mi;
Dalioz, Rep., Suppl.. Contrat de mariage,
No.

1002;

Guillouard,

Contrat

III, No. 1405).
11. Fiecare soţ îşi va ua

de

mariage,

partea

sa cu

Codul civil

preferință

faţă

de

(Aubry

Rau,

ed.

et

Dalloz,

Râp.,

creditorii
4-a,

Suppl.,

V,

Contrat

celuilalt
5 511,

soţ.

p. 362;

de mariage;

No. 915).
12. A se vedea: art. 1290 și
codul civil cu notele respective.

1291

din

Art. 1298.
— ln caz când amândoi soții vor avea, pentru
drepturi ale lor personale, a prelua valori din fondul comun,
femeea sau moștenitorii săi vor trece înaintea bărbatului. (Civ.
1292; Civ. Fr. 1471).
Tezi.
du mari,

fr.

Art.

1471.

—

Les

prelăvement

Îls s'exercent pour les biens qui

de

n'existent

la femme

plus

en

s'exereent avant ceux

nature,

d'abord

sur

largent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles
de la communautâ: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est defer6 â
la femme

et ă ses htritiers.
Doctrină,

].

Potrivit

tru a-şi exercita

dispoziţiunilor

art.

1471

ce.

civ. În. (1293 e. civ. rom.), în cazul când
amândoi soții vor avea, pentru drepturile

_lor personale,

a prelua

valori

din fondul

comun, femeia sau moștenitorii săi vor
trece înaintea bărbatului. (Troplong, Con-

trat de mariage, III, No. 1626; Dalloz,
Re€p.. Contrat de mariage, No. 2404; Ale-

xandresco, VIII. partea 1, p. 655),
2. Potrivit acestui principiu, dacă bărbatul are datorii către societatea de achizițiuni. el nu poate compensa aceste da" torii cu ceace
are
de luat din societate,
până ce femeia nu a luat partea sa din

societate,
bărbatul

aşa

încât

să raporteze

femeia

poate

sumele

cere

datorite

3

ca

pen-

ca

preluări.

dreptul

(Dalloz,

său

de

Râp.,

prioritate

Suppl.,

trat de mariage, No. 858).
3. Dreptul de preluare prevăzut

1471

€. civ.

exercita

de

fr.

(1295

femeie

nurile personale

ce. civ.

nu

art.

pentru

bu-

rom.)

numai

pe care

Con-

|
de

se va

le-a adus

în so-

cietatea de achiziţiuni şi cari nu mai există
în natură, ci şi pentru despăgubirile care

îi sunt

datorite

din

cauza

solidare

pe

le-a

contractat

sul

care

bărbatului

sau

al

obligaţiunilor.

societății

în

de

intere-

achi-

zițiuni. (Roditre et Poni, II. No. 1075;
Demante_et Colmet de Santere, VI, No.
131 bis, II; Dalloz, Rep., Suppl.. Contrat
de mariage, No. 857; Laurent, XXII, No.
507; Guilouard. Contrat de mariage, II.
No. 946).

TITLUL, IV.
Despre

vinderi

CAPITOLUL

1.

Despre natura şi forma

vânzării.

„Art, 1294
— Vindere
. a este o convenţiune prin care două
părți se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea
unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui:). (Civ. 664,
942 urm., 945, 947, 971, 1176,
com. 3, 60 urm.; L. Timbr.
|
18

$ 25, 34 $ 5,42 $8,43$1,2,

Civ. Fr. 1582).

„„.. Tei. fr. Art. 1582. —

1191,

1295,

1296

urm.,

3, 44 $

La vente est

une

convention

par

laquelle

lun

|

1) Art. francez corespunzător 1582, continuă: „Elle peut €tre faite
par acte authentique ou sous

— 5D4 —

C.

21

1, 2, 3, 4, 6,61l—b,u;

soblige ă livrer une chose, et lautre ă la payer.
Elle peut tre. faite par acte authentique ou sous seing prive,
pricăe

1313;

S 9, 20 $ 5, 34, 35, 21 $5,

seing

Codul

civil

DESPRE

Bibliografie

1294

(continuare).
9 Mai

Observaţii sub Trib. civil Montauban,

ALEXANDRESCO,

Art,

VINDERI

1922,

LI, 46;

1926,

Pand. Rom.

“GeonGEan N., Notă sub Trib. Dorohoi, 26 Sept. 1925, Jur, Gen. 1925, No. 2210;

1926,
Scnrnan H, TRAIAx, Observaţie sub Jud. Herţa-Dorohoi, 2 Aprilie 1925, Pand. Rom.
Il, 27; Notă sub Judee. ocol Herţa-Dorohoi 657/1925, Jur: Gen. 1926, No. 520;
Sion FLORIN, Observaţie sub Trib. laşi S. Il, 21 Iunie 1926, Pand. Rom. 1926, Lil, 152;
Tonganu N. C., Observaţie sub- Cas. Neapole, 27 Nov. 1915, Pand. Rom. 1925, [II, 155.
care

INDEX ALFABETIC
(la doctrină) .
Imobile 10, 55,
Acceptare, a se vedea cuvântul: „Scrisori“.
Act autentic 102—104, 110,

Act scris 98—101,108—114.
Act
sub semnătură priVată 102—104, 109, 110,
2.

Acţiune pauliană 72.
Adjudecare 25, Amanet 34,
Antichreză 34.
Antreprenor 23.
Anulare
38, 43,

61-64,

66—75, 114.

Apreciere 36, 37, 112.
Arvună 111, 112,

Beţie 6.

Circulări 91, 92, 96, 97,

“Comercială

materie

| Mine 17,
Moarte 87, 88,
Moştenitori 83.
Natura
contractului
i)

145,

Nebunie 61, 87,

116, 417.

“Comercianţi 91—97.

Netransmiterea

Compensaţie 28.
“Concesiune 17, 18, 21.
-Concuszs
între
cumpără-

tori 102.
Condiţiune 16.
“Condiţiuni accesorii
59

-Consimţimânt

tății 5,
„Naulitate 38,
66—75, 114.

Ofertă, a se vedea
tul: „Scrisori“.

ă

40, 47—50,

comutativ

8, 9.

Contract consensual 6.
Contract pignorativ 39.
Contract sinalagmatic 7,
Curte de casaţie 37.

Dărâmarea unei case 48,
Dare în platâ 26—28, 31.
Daruri răsplătitoare 31.
Daune-interese 85.
Deces 87, 88,
Definiţie 1, 2, 3.

Dobânzi 58.
Dol 63, 67—173,

“Donaţiune

cu

Prospecte 91, 92, 96, 97.
Recurs 37,
Rentă viageră 9.
Repetiţiune 28.
Retractare, a se vedea cuvântul: „Scrisori“,
Rezervă succesorală 73,
Schimb 13,

Scrisori 77-88,
Simulaţie 74, 75, 76.

49—

,
Tranzacţie 35.
Uzufruct 9.
Vânzare 1 urm.
Vânzare cu pact de răscumpărare 3.
Vânzare
verbală 98, 9%,
103—4107, 110,

Energie electrică 19.
Eroare 63, 4,
Evicţiune 26.
|
Expunerea mărfurilor
94, 95.
Faliment

Preţ 40, 47, 50, St, 57, 58,
111, 112,
.
Prezumpţiuni 113, 115.

Termen 55, 57, 58, 84, 85.
Terţi 25, 72, 73,
'Transcriere 102,

Drepturi în comerţ 1].

87.

Translativ de

9%,

proprietate

Vase 100.
Violenţă
63, 66,
1016

Fraudă 63, 67—73.
Fructe 20, 21.
'Gaj 34,
“Garanţie 26.

Viţii ascunse 26.

].
un

legislaţia

contract

prin

actuală,
care una

vânzarea
din

părţi

i-l

plăti.

sinalagmatic,

prin. care

una

consensual

din

părţi,

şi

co-

numi-

tă vânzător, transferă celeilalte părți, numită
cumpărător,
proprietatea
lucrului
sau dreptul vândut, pentru preţul pe care
acest din urmă se obligă a-i plăti în bani

(Alexandresco,

VIII,

partea

p.6,2).

-

4. In dreptul actual, vânzarea este
natura

ei, translativă

de proprietate.

prin

(Du-

ranton, XVI, No. 18; Duvergier, Vente, |,
No. 10 urm.; Troplong, Venie, ÎI, No. 4,

urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, S 349,
p. 331: Dalloz, R6p., Vente, No. 40; Lau1;
No. 2. 5; Huc, X, No.
rent, XXIV,

Baudry et Saignat. De la vente et de
Pechange No. 10; Guillouard, De la vente

eț de Pâchange, I, No. 5; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 5 urm. ît).

5. Obligaţiunea

de a transfera proprie-

atea unui lucru este numai
vânzării iar nu de esenţa ei,

supunând

de natura
legea pre-

că astfel a fost intenţiunea păr-

ților, când
ele nu sau explicat; prin
urmare, transmiterea imediată a proprietăţii lucrului vândut către cumpărător nu
este o condiţiune
esenţială a
vânzării.
(Baudry ei Saignat, de la vente ei de
îti: Alexandresco, VIII,
No.
Pâchange,

partea IL, p. 6, nota. p. 10, 13, 16 urm).
6. Vânzarea este un contract consen-

numai prin
se formează
sua], deoarece
singurul consimțimânt al părţilor contrac-

XVI, XVI, No. 6; Trotante. (Duranton,
plong, Vente, I, No. 3; Alexandresco, VIII,

partea II, p. 7, 8).
7. Vânzarea este un contract sinalagmatic, deoarece produce între părți obligaţiuni reciproce. (Duranton. XVI, No. 6:

Doctrină,

Iu

oneros,

II,

Pădure 18,
Partaj 25,

a

1, 40).

Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 5, nota 4;
Nacu, III, p. 1714).
3. „Vânzarea este un conirat cu titlu

vânzătorului“.

Policitaţie, a se vedea cuvântul: „Scrisori“,
Preferinţă 102,

obligă

tului vândut.
(Beudant, Vente, No. 20;
Marcad Art, 1582, 1585, No. 2; Planiol, II,
No. 1333; Colin et Capitant, IL. p. 41;

61—64,
cuvân-

se

Vente, No.

mite chiar proprietatea lucrului sau drep-

proprie-

3%,

sarcine

Efect 12, 48.
Elemente
esenţiale
2, 44, 4.

43,

47,

parte

2. Definiţia art. 1582 e, civ. fr. (1294
e. civ. rom.) nu este exactă deoarece nu
trebuia să se zică că vânzătorul se obligă
a transmite cumpărătorului proprietatea
lucrului vândut, ci că vânzătorul trans-

mutativ,

Obiect 64,

55—

52, 54, 57, 58, 60, 61, 63, .

66, 71.
Contract

Imprumut uzurar 38,
Incapacitate 43, 60- 62, 87.
Incetare din vieaţă 87, 88.
Intenţie 5, 33, 36.
Interdicţie 61, 87.
Jurământ 113,
Licitaţie 25,
Locaţiune 14—21, 52,
Locaţiune de lucrări 22, 23,
Locul încheierii
contractului 89, 90,
Lucru 40, 47, 49, 57, 58.
Lucruri mobile 10.
Mandat 24, 89, 90,
Marturi 113, 115.
Mărturisire 113.

Maşini 15, 16.

“Calificare 36, 37, 41, 45,53,
Cariere 17.
“Cauză 46.

cealaltă

(Dalloz, R&p.,

este
tran-

smite sau se obligă a transmite proprietatea unui lucru în schimbul unui preţ pe

Troplong, Vente, ÎI, No. 5; Dalloz, Rep,,
Vente. No. 59; Alexandresco, VIII, partea II, p. 2
8. Vânzarea

contrat

— 555—

este

comutativ,

cel

mai

deoarece

adeseori

un

obligaţia

Art, 1294
uneia

DESPRE VINDERI

din

părţi

valentul
ranton,

este

obligaţiei

XVI,

No.

considerată

celeilalte

24;

ca

echi-

părţi.

Troplong,

(Du-

Venie,

I,

No. 3; Dalloz, Rep. Vente No. 39; Alexandresco, VIII,
partea
II, p. 8, text şi
nota 2).
9, Această

“zul

!
soluţiune- nu

unei vânzări

făcute

.
are loc

în schimbul

o
în ca-

unei

rente viagere sau sub o rezervă de uzufruct, când vânzarea are un caracter mai

muli sau mai puţin aleatoriu. (Baudry et
Saiznat De la vente et de l&change, No.
3; Guiillouard,

de la vente

I, No. 4; Comp:
tea

II.

p. 8,

et de lechange,

Alexandresco,

nota

2).

VIII,

par-

,

,

10. Vânzarea poate fi mobiliară sau imobiliară, după cum obiectul vândut este
prin natura lui mobil sau imobil. (Dalloz,
Râp., Vente, No. 57; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 8 nota 3).
,
NR

"11. Vânzarea poate avea de obiect şi
drepturi care sunt
în
comerţ.. (Alexandresco, VIII, partea II. p. 8 nota 5).
12. Cel ce vinde fără nicio rezervă
transmite cumpărătorului, ca succesor cu
titlu particular, toate drepturile ce le avea

asupra

lucrului

vândut.

(Alexandresco,

VIII. partea II, p. 8, 9).
.
,
13. Vânzarea se deosebeşte de schimb,
deoarece ea se face pentru un preţ plătibil în bani. (Dalloz, Rep., Vente. No. 43).

14. Vânzarea se deosebeşte de locaţiune

deoarece prima transferă. proprietatea, pe
când cea de a doua conferă locatarului

numai folosința lucrului închiriat: apoi
vânzarea, face pe cumpărător
debitorul

prețului din
momentul
încheierii
coniractului, chiar dacă s'a acordat un termen pentru plată, pe când la locaţiune,
obligaţia locatarului de a plăti preţul chiriei se naşie numai pe măsura folosintei

sale.

(Dalloz,

Râp..

Suppl.,

Louage,

No.

15 urm.; Vente, No.
15; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 19, nota 3).
|

15.

Convenţiunea

prin

care

proprieta-

rul unui lucru, de exemplu a unei mașini,
predă lucrul unei persoane cu obligaţia
ca aceasta să-i plătească lunar sau anual
o sumă
anumită
cu titlu de locaţiune,

urmând

ca

după

plata

unui

număr

de

anuităţi. locatarul să devie proprietarul
lucrului, constitue, după o părere, o vânzare iar nu o locaţiune. (Guillouard, Vente, I, No. 65; Louage,[, No. 12).

16.

După

altă

părere,

în acest

caz,

se

Codul

civit

o vânzare iar nu o locaţiune, mai ales.
când preţul constă în o sumă
fixă plătită
pentru toată durata concesiunii. (Alexan-.
dresco,
_VIII,
partea, II. p.
20,
nota;

Comp. Contra: Troplong, Louage, [, No.
95: Guillouard, Louage, I, No. 14).
18. Concedarea dreptului de a exploata,
o pădure, de a dărâma o casă pentru a-i

lua materialul este o vânzare iar nu locaţiune.
(Alexandresco,
VIII, partea II,
p. 20, nota).
.
„ De asemenea, constitue o vânzare
iar nu 6 locaţiune, procurarea energiei
electrice
la
particulari,
(Alexandresco,.

VIII, partea II, p. 21, nota).
20.
Vânzarea de fructe se. deosebeşte de.
locaţiune, însă
uneori
există dificultate:
de a se face distincţiunea. (Dalloz, Rep,
Vente,

No.

2].

47).

Astfel,

când

proprietarul

a conce-

dat unei persoane
numai
dreptul
de a
culege anumite fructe, rezervânduşi-le.
pe
celelalte, convenţiunea va constitui o vân-.
zare iar când proprietarul concedează u-

nei persoane dreptul de a se folosi de
toate fructele lucrului, fără excepţie, convenția

constitue

o

locaţiune.

(Guillouard,

Vente, I. No. No. 64; Louage, I, No. 8;
Comp: Alexandresco, VIII, partea II, p.
20,

nota):

22,

Vânzarea

poate

să se asemene

câte:

odată cu locaţiunea de
lucrări. (Dalloz,
Rep., Suppl., Louage d'ouvrage et d'industrie,

cu

No.

59

urm.:

23. Astfel,

locaţiunea

persoană

Vente,

vânzarea
de

lucrări

însărcinează

antreprenor

să-i

acesta

materialul.

pune

facă

No.

19).

se poate
în

pe un
o
In

asemăna

cazul

când

lucrător

lucrare

şi

acest

caz,

o-

sau:

când
con-

venţiunea constitue vânzarea unui
viitor, iar nu o locaţiune de lucrări.

lucru.
(Tro-.

plong, De l'6change et du louage. III, No.
962 urm.; Demante et Colmet de Santerre,.
VII, No. 241: Laurent, XXVI, No.5; Guillouard, Vente. No.
66; Louage, II, No.
772; Contra: Duvergier, IV, No. 355; Du.
ranton, XVII, No. 250; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV. $ 374, text şi nota 2, p. 535).
24. Uneori se poate distinge greu dacă:

o convenţiune constitue o vânzare sau un:
mandat. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No.
25.

" asupra

In

cazul

unui

când

copărtaș,

adjudecarea

se

face:

licitaţia este consi-

va lua în consideraţie intențiunea părţilor contractante, căci dacă părţile au înţeles

derată ca partaj, iar dacă adjudecarea se
face asupra unui terţ, licitaţia constitue-

iar

26. Darea
în plată are mare asemă-nare cu vânzarea, deoarece în cele mai

ca cel care ia mașina să nu devie cumpărător decât după plata ultimei anuităţi,
anuitățile

plătite

înainte

neprezen-

tând decât folosinţa bunului. convenţiunea va constitui în acelaşi timp o locațiune

sub

condiţiunea

rezolutorie

vânzare sub condiţiune suspensivă.
loz. Rep., SuppL., Vente, No. 16).
17, Actul

prin

care se concedează

şi

o

(Dalcuiva

dreptul de a extrage cărbuni, păcură, niSp, Pletre sau alte materii de pe o proprietate pe un timp determinat, constitue

o

vânzare.

(Troplong,

Venie,:|, No.

19).

multe cazuri, produce aceleaşi efecte și
"este supusă acelorași regule. Astfel, debi-.
torul care s'a liberat, este garant de evicțiune, este supus la garanţie pentru viciile redhibitorii ale lucrului etc. (Dalloz,

Rep., Vente, No. 48; Laurent, XXIV, No.
151; Baudry et Saienat, De la Vente et

de

l'€Echange,

I, No.

67).

27. Darea

— 556 —

No.

194;

Guillouard,

Vente,

!

în plată se deosebeşte de vân-

.

DESPRE

civil

Codul

în
zare, deoarece conirar ca la vânzare, la
nouă,
care părţile încheie o obligaţie obligaţiune
o
darea în plată, părțile sting
No. 7;

Vente,
care exista. (Troplong.
Laurent,
„48
No.
Dalloz, Râp., Vente,
Vente,
at,
Saign
et
ry
Baud
153;
No.
XXIV,
194:

fost

dat

vândut

â fost

dacă

asemenea,

69).

1, No.

Vente,

Guillouard,

No.

28. De
unei sume pe
compensaţia
un lucru în
o datoreşte,
că
credea
care vânzătorul
i numai preel Ya avea dreptul de a repetdacă
lucrul a
tul iar nu lucrul, pe când
care

pe

lucrul

însuși

repeti

nu

care

datorii

unei

în plata

se va
e ofepretinsul creditor nu-l poate lui.reţin
ier,
(Poth
l
prețu
plăti
a
de
rindu-se
long. Vente.

exista,

No. 602 urm.; Trop
Dalloz, Rep, Vente,

Vente, III,
1, No. 7;

Baudry

Vente,

illouard,

194;

Gu-

răsplătitoare

are

ase-

1, No.

Donaţiunea

29.

48:

No.

No.

Vente,

et Saignat,

68).

Râp.

8; Dalloz,

I, No.

Vente,

(Troplong,

Venie, No. 49).
are asemă31. Donaţiunea cu sarcine
rea,
nare cu darea în plată sau cu vânza ,
Vente
după împrejurări. (Dalloz, R6p.,
“
No. 49).
cu sarcini, va constitui
39. Donaţiunea

fi apreciate

sarcinile pot

când

o vânzare

lui
în bani şi sunt agale cu valoarea lucru
z,
dat. (Troplong, Vente, [. No. 9: Dallo
,
R€p., Vente, No. 49; Guillouard, Vente

I, No. 70).

Donaţiunea

33.

o adevărată

cu

donaţiune

va

sarcine

cu sarcini

constitui

sau do-

donanaţiune oneroasă. supusă regulelor
rea
valoa
când
re,
vânza
o
nu
îar
lor,
țiuni
sarcinilor
valoarea
Tuerului dat întrece
l este
şi intenţiunea celui care dă lucru Rep.

de

a

Vente,

face

illouard,

No.

o

(Dalloz,

liberalitate.

49; Supol,

Vente,

Vente,

I, No.

No.

î7;

Gu-

70).

rare
34, Vânzarea cu pact de. răscumpă
antise apropie mult de contractele de
pentru
caz,
acest
In
t.
amane
de
şi
ză
chre
ui se
a se determina calificarea contractul dova lua în considerare caracterul său
52).
minant. (Dalloz. Rp. Vente, No.
cuprinde, după
poate
35. Tranzaciia
împrejurări, 0 adevărată vânzare, produ
ar
când efectele acestui contract. Astfel,
lalte
celei
ază
cede
parte
o
când
cazul
în
fi
urile
părți, pentru a i se recunoaşte drept

asupra

bunului

litigios,

un

bun

a cărui

când o
proprietate nu e. în litigiu sau
celeilalte părţi drepturile
parie cedează
mbul
asupra unui bun în litigiu, în schi , |,
Vente
unei sume de bani. (Guillouard.
No. 71).
cali36. Tribunaleie nu sunt ţinute de

ficarea

ce o dau

părțile

ci ele au dreptul ca apreciind în mod

convenţiunii lor,

—

su-

veran faptele, termenii actului şi intenţiunea părților să dea convenţiunii încheiate

adevărata calificare legală. (Dalloz, Rep.
Vente, No. 51).
37. Hotărtrea tribunalului va fi supusă
con-

cenzurii Curţii de casaţie dacă într'o
venţiune care ar cuprinde toate elementele
denatura
ar
vânzării,
ale
constitutive
contraci.
esenţa contractului văzând un alt
1609; Vente,
(Dalloz, Rep., Cassation, No.
No. 41).

_38. Contractul

sub

care

prin

aparența

un conunei vânzări, caută a se ascunde
împruun
fi
ar
cum
lege.
de
s
tract interzi

Vente,
mut uzurar, este nul. (Dalloz, Râp.,

No. 54).
39. Astfel, ar fi când

vânzări

sau cu vânzamănare cu darea în plată
Rep.
(Dalloz,
împrejurări.
vea, - după
No. 49).
Vente,
constitue
30. Donaţiunea răsplătitoare
pot fi aciile
servi
când
plată
în
o dare
poate fi cepreciate în bani, când preţul
lucrul dat
când
şi
ne
acţiu
de
rut pe cale
făcute,
serviciilor
valoarea
excede
nu

Art. 1294

VINDERI

sar

ascunde

un

sub

aparenţa unei

pigno-

contract

rațiv. (Dalloz, Rep., Vente, No. 35).
ctului
40. Elementele esenţiale ale contra
şi conpreţ
un
lucru,
un
sunt:
e
de vânzar
Contrat
simţimântul părților. (Troplong,

ed. 4-a,
de Vente, I, No. 6; Aubry et Rau,
No.
1V. $ 549. p. 531: Dalloz. Rep. Vente,
y et Sai-

41; Suppl., Vente, No. 15; Baudr
, VIII,
enat, Vente, No. 17; Alexandresco
partea II, p. 34).
din aAj. Im cazul când lipseşte unul :o vâneste
nu
ea
nţiun
conve
te,
ceste elemen
ar fi califizare, ci un alt contract, oricare

(Troplong;
carea pe care i-ar da-o părţile. Venie,
No.
Vente, I, No. 6; Dalloz, Rep.,
41).
e, este

vânzar
42, Peniru ca să existe
aceste trei
ite
întrun
sunt
dacă
deajuns
existenţa
cere
nu
legea
ce
elemente, deoare
Vente,
t,
Saigna
et
y
(Baudr
altor elemente.

No. 17).
a părţilor con43. Lipsa de capacitateforma
rea contracdecă
împie
nu
nte,
tracta
numai cere

tului de vânzare, însă se poate iuni şi sub
condiț
anularea lui în anumite
y et Saignat,
anumite distincţiuni. (Baudr
Vente, No. 17)pot subordona
Ad. Părţile contractante
condițiuni,
alte
la
şi
ii
vânzăr
existenţa
(Dal-

esenţiale.
afară de cele trei elemente No.
15). loz, R6p., Suppl., Vente,
se înţiune
conven
într'o
că
Faptul
45,
mai sus,
e
arătat
te
elemen
trei
e cele

tâlnes
nţiune este o
pu înseamnă că această conve te se_înelemen
acesie
vânzare, deoarece
comutativ. (Daltâlnesc în orice contract

loz, R6p., Vente, No. 49).

să existe
Cauza sânzării trebueşte
gmatice în
toate contractatele sinala executaeste
care cauza fiecărei obligaţii (Colin et Capărţi.
lte
celeila
ţiei
rea obliga
, VIII, parpitant, ŢI, p. 413; Alexandresco

ca

46.
în

iea II, p. 34).
AŢ, Pentru

|

existenţa

vânzării,

consimţi-

să existe cu prlmântul părţilor trebueşie
natura contracla
și
preţ
la
vire la lucru,
4-a, IV, $ 349,
ed.
Rau,
iului. (Aubry et
No. 108: Suppl.,
p. 352; Dalloz, Rep. Vente,
t, Vente.

Vente,

551—

No.

40; Baudry

et Saigna

Art. 1294
No.

DESPRE

21; 'Alexandresco,

38).

VIII,

48. Consimţimântul

să existe

asupra

tuturor

tractului de vânzare,

dente.

nici asupra

partea

părţilor

II, p.

nu

trebue

condiţiunilor

afară

tuturor

con-

de cele prece-

efectelor ee tre-

bue să le producă. (Baudry ei Saignat
Vente, No. 25: Alexandresco. VIII. partea

il, p. 58; Contra: Duvergier,
Vente, |,
No. 50; Guillouard, Vente, |, No. 10).
49. In ceea ce priveşte consimţimântul
asupra lucrului, nu există vânzare dacii
vânzătorul crede că vinde un lucru şi ceaaltă parte
crede
că
cumpără
un
alt
lucru. (Pothier, Vente, III, No. 54; Laurent,

XXIV. No. 7; Baudry et Saignat, Vente,
No. 21; Alexandresco, VIII, partea II, p.

38, nota 2).

50. In ceea

ce

priveşte

consimţimâniul

asupra prețului, nu există vânzare, când
vânzătorul vinde la un preţ mai mare decât
i se oferă sau cumpărătorul crede că cumpără mai ieftin decât i se vinde. (Dalloz,

Rep...
63;

Vente, No.

Baudry

et

114; Laurent,

Saignat,

XXIV,

Vente,

No.

No.

21;

A-

lexandresco, VIII, partea II, p. 58. nota 5).
51. Contractul de vânzare este valabil

pentru preţul fixat de vânzător, când cumpărătorul crede că cumpără mai scump decât i se vinde, (Pothier, Vente, III, No.

36; Dalloz, Râp., Vente, No. 114; Baudry
et Saignat, Vente, No. 21; Alexandresco.
VIII, partea II, p. 38, nota 5).
52. In ceea ce privește consimțimântul

Rep.,

Vente,

No.

115;

Baudry

53. In cazul când

Saignat, Vente, No. 22; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 39; Comp.: Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 5349, text şi nota 5, p. 332).

contractul

vânzare

sunt

56. În cazul când în contractul de vânzare nu au fost prevăzute condiţiunile ac-

cesorii, nu înseamnă

că nu s'a format con-

tractul, ci în acest caz, tăcerea părţilor va
fi interpretată că în ceea ce priveşte aceste
condițiuni, ele au înțeles a se referi la

principiul dreptului comun. (Baudry et
Saignat, Vente, No. 23; Guillouard, Vente,

I. No.

10).

57. Astfel, vânzarea este perfectă dacă
părțile sau înţeles asupra lucrului şi pre—

au

fixati termenul

de

s'au

şi preţului,

însă

înţeles

lu-

nu au

asupra

fixat data

intrării în posesiune sau dobânzile ce urmează să se plătească până la exigibilitatea

"plăţii preţului.

(Baudry

et Saignat, Vente,

No. 23; Guillouazrd, Vente, I, No. 10).
59, Dacă însă părţile au discutat aceste
condițiuni accesorii și nu s'au înțeles asupra lor, vânzarea nu este perfectă. (Bau-

dry et Saignat,

Vente, No. 24).

60. Pentru valabilitatea

lui, trebueşie ca
persoană capabilă

(Dalloz,

Vente,

Rep...

No.

Vente,

41:

consimţimântu-

el să
emane
dela
o
şi sănătoasă
la minte.

No.

Alexandreseco,

IL, p. 34, 55).

118;

VIII,

Suppl,

partea

|

61. Astfel, consimțimântul nu este valabil şi contractul de vânzare este nul, dacă

una

dintre

părţi

ar

fi

în

momentul

cheierii contractului nebună, chiar dacă

înnu

e interzisă, sau în stare de beţie complectă.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 118).
62. Lipsa capacităţii nu împiedecă for-

marea

contractului

de vânzare,

ci permite

numai părţii incapabile de a cere anularea
(Alexandresco,

VIII,

partea

lucrului

care

face

obiectul

con-

Rep.. Suppl.. Vente, No.
VIII. pariea II, p: 35,

65, În general, eroarea asupra persoanei

vânzătorului, nu constitue o cauză de nulitate a vânzării. (Dalloz, Rep.
Suppl.,
Venie, No. 43: Huc, VII, No. 27; Alexan66. Violenţa poate constitui o cauză de
nulitate a vânzării, deoarece consimţimân-

şi

Vente, No. 23: Guillouard, Venie. 1, No. 10).

părţile

nu

dresco, VIII, partea II, p. 55, nota 2).

părţilor la vânzare

de

când

nota 2).

păra, această convenţiune nu va fi o vânzare, ci un contract diferit. (Baudry et

55, In

cazul

crului

tractului. (Dalloz,
42; Alexandresco,

aparenţa unei vânzări, o convenţiune exclusivă de voința de a vinde şi de a cum-

condițiuni accesorii, cum ar fi termenul de
plată sau la vânzarea de imobile, termenul
de intrare în posesiune. (Baudry et Saienat,

dacă

substanţei

părţile au făcut, sub

54. Consimţimântul

chiar

63. De asemenea, contractul de vânzare
va fi nul dacă consimțimântul a fost dat
din eroare sau a fost smuls prin violență
sau prin dol. (Dalloz, Râp., Vente, No. 119;
Alexandresco, VIII, pariea IL, p. 35 urm.).
64. Froarea constitue o cauză de anulare a vânzării când cade asupra însăşi

partea

poate fi expres sau tacit. (Alexandresco,
VIII, partea II, p. 8, nota 1. %, 39).

țului,

civil

plată a preţului. (Baudry et Saiguat, Vente,
No. 25; Guillouard, Vente, 1, No. 10; Contra.
Duvergier, Vente, I, No. 30).
58. Aceeaşi soluţiune trebueşte admisă în

contractului.

et Saignat.

VIII,

Codul

II, p. 54, 37).

asupra naturii contractului, nu este vânzare, nici locaţiune, când o parte crede
că vinde iar cealaltă crede că ia în locațiune. (Pothier, Vente, III, No. 56; Dalloz.

Vente, No. 21; Alexandresco,
II, p. 58, nota 4).

VINDERI

tul nu există decât când este liber. (Dalloz, R6p., Vente, No. 150; Suppl., Vente,
No. 46; Alexandresco, VIII, partea II, p.

36.

37).

67, De asemenea, dolul poate constitui o
cauză de nulitate a vânzării. (Dalloz, R€p..
Suppl., Vente, No. 47; Alexandreseo, VIII.
partea

II, p. 35,

56).

68. Dacă una dintre părţi a întrebuia-

tat mijloace frauduloase pentru a eluda
dispozițiunile unei legi probhibitive, vânzarea va fi anulată. (Dalloz, Rep., Vente,

No.

154).

69. De asemenea, vânzarea va fi anulată

dacă una dintre părţi a întrebuințat mijloace frauduloase pentru a cauza altuia un

prejudiciu
No.

558—

129,

nelegitim.

134).

(Dalloz,

Rep., Vente,

DESPRE

civil

Codul

VINDERI

fie că
70, Această soluțiune are loc
frauda este îndreptată contra uneia din
părţile contractanie, fie contra unui terţ.
(Dalloz, Rep., Vente, No. 155).

71, tn cazul când frauda este îndreptată
uneia

contra

contractante,

părţile

din

se

confundă cu dolul când are de scop să
acesteia, fără
surprindă consimţimântul

care ea nu l-ar fi dat, (Dalloz, Râp., Vente,

135).

No.

72. Frauda îndrepiată contra unei terţe
persoane, are de scop în gencral să sustragă
dela acţiunea legitimă a acesteia o parte
sau toate bunurile vânzătorului şi în acest
caz, se vor aplica dispoziţiunile art. 1167

e. civ, fr. (975 e. civ. rom.).

(Dalloz, R6p.

Vente, No. 137, 158).
73, Vânzarea bunurilor pe cate un părinte o face în mod fraudulos unui terţ în
scopul de a desmoşteni pe unul din copiii
săi în favoarea celorlalţi copii, va fi anuNo. 145; Suppi..
lată. (Dalioz, Râp., Vente,
Vente, No. 51).
74, Un act simulat este nul când simu-

laţia

constă

din

faptul

că

o falsă

se dă

aparenţă unui contract, care în întenţiunea
părţilor nu e real. (Dalloz. Rep. YVente, No.

158).

75. De asemenea, simulaţia aduce nulitatea actului, când are de scop să ascundă
o spoliaţiune. (Dalloz, Râp., Vente, No.

137, 138).

76. O vânzare poate fi simulaiă şi fictivă fără să fie frauduloasă, cum ar fi în
(Dalloz.

când ascunde o liberalitate.
Suppl., Vente, No. 54).

cazul
Rep.

se face în mod

vânzare

77. O

valabil

prin scrisori dacă se stabileşte că există
consimţimântul precis şi constant al părților contractante. (Dalloz, Rep.. Vente. Neo.
84; Suppl., Venie, No. 51: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 40, 41).
scrisori,
prin
de vânzare
78, In caz
după o părere, contractul se formează când
partea care a făcut scrisoarea a pus-o la
poştă, deoarece din acest moment accepiarea sa este reală și definitivă, scrisoarea

nu-i

este

mai

Vente,
Prait&

voinţii sale

aparţine și expresia

irevocabilă.

(Dalloz,

No. 51; Lyon-Caen
de droit commercial.

Râp.,

Suppl.

perfectă

decât

în momentul

a

făcut

oferta

de
consimţimânt. (Baudry et
Saignai, Vente, No. 41). .
8]. Acceptanitul poate retracta acceptarea sa până în momentul când aceasta
a ajuns la cunoştinţa proprietarului. (LyonCaen et Renauli, Trait6 de droit commercial, III, No. 27; A Girault, Contrats par
correspondance, No. 94; Contra: Dalloz,
Râp.. Suppl, Vente, No. 54; Guillouard,
Vente, ÎI, No. 15).
-

efectivă
cealaltă
Vente, I,
88; Huc,

când

Dalloz,

No. 23; Dalloz, Râp.
VII, No. 18; Baudry

Vente, No.
et Saignai,

No.

No.

24;

15; Baudry

et Saignat, Vente,

No. 51;.

11; Alexandresco,

83. Oferia poate fi retrasă cu atât mai

Vente

64;

1, No.

Aubry

57;

Demolombe,

et Rau,

ed. 4-a, IV,

XXIV,

No.

$ 345,

text

şi nota 15, p. 292; Baudry et Saignat,
jenie, 1, No. 31; Guillouard, Vente, Î, No.
11).

Ă

84. In cazul când cel care a făcut oferta
a acordat un termen celeilalte părţi pentru
a accepta sau a refuza, el nu poate revoca

oferta în timpul

termenului

acordat.

(Du-

vergier, Vente, I, No.
57;
Demolombe,
XXIV, No. 65; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 345, text şi nota 12, p. 292; Dalloz, Rep.

Obligations,

No.

101;

Suppl.

Vente,

No.

55; Lyon-Caen et Renauli, Trait€ de droit
commercial, III, No. 15; Baudry ei Saignat,
Vente, No. 42; Guillouard, Vente, I, No.

12; Alexandresco, VIII, partea II, p. 45).
85. După altă părere, în acest caz, cel

poate s'o retragă, chiar
care a făcut oferta
fixat pentru acceptare,
în termenul ce a
însă cealaltă parte are dreptul să ceară
daune-interese dacă a încercat un prejudiciu prin faptul că a făcut preparative

în vederea

(Larombiere,

vânzării propuse.

Obligations,

Art,

1101,

No.

14).

96. Pentru ca acceptarea să fie valabilă,

trebueşte ca ea să concorde exact cu oferta.

(Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 36).
87. În cazul când după trimiterea ofer-

iei, cel care a făcut-o încetează din vieață
sau devine incapabil de a contracta, fiind
atins de nebunie, interzis sau falit, oferta
nu mai poate fi acceptată, deoarece contractul nu se mai poate forma, nemaiexistând
una dintre voințe. (Duvergier, Vente, I, No.
No. 14).
55: Guillouard, Vente, I,

88. Aceeaşi soluţiune se va admite şi
în cazul când încetează din vieaţă persoana căreia îi este adresată oferta, afară
cazul

de

când

el

şi moștenitorilor

va fi perfectă

în momentul când cea din urmă scrisoare
va ajunge la destinaţie, când deci există
—

Obligations,

mult când ea nu a ajuns încă la cunoştinţa
celui căruia i-a fost adresată. (Duvergier,

Vente, No. 35).
80. In cazul când scrisorile ambelor
părţi se încrucişează, una purtând propunerea de a vinde, iar cealaltă propunerea
de a cumpăra şi ambele serisori cuprind
aceleaşi

Suppl.,

Guillouard, Vente, I, No.
VIII, partea II, p. 45).

a răspunsului de acceptare dela
(Troplong.
contractantă.
parte

condițiuni, vânzarea

Râp.,

Vente, No. 35; Laurent, XV, No. 468 urm.;
Hua
VIL, No.
îi urm; Lyon-Caen
et
Renault, Trait de droit commercial, III,

partea

posesiunea

fi retrasă, în general,

poate

82. Oferta

de către acel care a făcut-o. dacă nu a
fost acceptată de cealaliă parte. (Demolombe, XXIV, No. 63 urm.; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 545, text şi nota îi, p. 292;

et Renault,
Il. No. 27:

în

este

1294

concursul

Guillouard. Contrat de vente, I, No. 16).
79. După altă părere, vânzarea nu este

care

Art.

iarului.

(Guillouard, Vente,

80. Vânzarea

559

—

să

a înţeles

prezumptivi
făcută

facă

ai

I, No.

prin

oferta

destina-

14).

intermediari,

Art. 1294

DESPRE

mandatari, comiși voiajori, comisionari sau
curtieyi se consideră încheiată în locul în
care a contractat intermediarul.
(Dalloz,

Rep., Suppl., Mandat, No. 47 urm.; Vente,
No. 38).
90. In cazul când intermediarul a con-

tractat sub rezerva ratificării mandantului,
când această ratificare intervine, contractul de vânzare se consideră încheiat în
locul unde a contractat mandatarul. (Lyon-

Caen

et Renault,

Trait€ de droit commer-

cial, III, No. 29).

91. Oferta poate fi tacită. Astfel circu-

lările, prospectele trimise de comercianţi
constituese o ofertă serioasă care obligă pe
comercianţi, cel puţin față de persoanele
cărora le sunt irimise şi care dacă acceptă oferta, contractul se formează. (Bau-

Codul

VINDERI

Colmet

de Santerre,

civil

VII, No. 3; Aubry et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 354, nota 4, p. 345;
Dalloz, Rep., Vente, No. 59; Laurent, XXIV,

No.

126,

127;

Baudry

et

Saignat,

Vente,

art.

195 e.

No. 18; Guillouard, Vente, î, No. 7; Alexandresco, VIII, partea II, p. 14, 20,21).

dispozițiunilor

100. Potrivit

com. fr. (493 ce. com. rom.), vânzarea unui
vas trebueşte făcută prin act scris. (Dalloz,
R&p., Vente, No. 64; Guillouard, Vente, 1,
No. 7 bis; Alexandresco, VIII, partea II,
,
„ 22),
P 101. Cu toate acestea, actul scris nu este
cerut aci ad solemnitatem, ci numai ad
probatorem, aşa încât dacă partea adversă
obligatorie
ea este
recunoaște vânzarea,
pentru ea, dar dacă ea nu o recunoaşte

dovada ei nu se va putea face prin alte
dry et Saignat, Vente, No. 48; Guillouard,__ „mijloace de probă admise pentru dovedirea
„Vente, ÎI, No. 19).
vânzărilor comerciale, ci numai prin act
92, După altă părere, în acest caz nu
scris. (Dalloz, R€p., Suppl., Droit maritime,
există o ofertă, ci numai
nu obligă pe comerciant.

o propunere care
(Troplong, Vente,

I, No. 124).
93. In cazul când
comercinţii
expun
mărfurile lor cu indicaţia preţului, acest

fapt constitue o ofertă adresată publicului
şi dacă o persoană se prezintă şi consimte
să cumpere din mărfurile expuse, la pre-

țul indicat,

contractul

de vânzare

se for-

mează. (Baudry et Saignat, Vente, No. 46:
Guillouard, Vente, 1, No. 19).
94. In acest caz, însă, comerciantul nu
poate fi obligat să vândă decât mărfurile
etichetate, iar nu şi cele similare aflate în
magazin şi care nu ar fi etichetate cu preț.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 46).

95, De

asemenea,

în

acest

caz,

dacă

înainte de a se prezenta cumpărătorii, comerciantul
ridică eticheta indicatoare a

preţului, înseamnă că el a retractat oferta

şi obligaţia de! vânzare nu mai există, chiar

dacă ar lăsa mai departe expuse mărfurile neetichetate. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 46).

96. Când

comerciantul

a

,

făcut

oferta

prin circulări, el poate vinde mărfurile și
la alte persoane la care nu a trimis circu-

lară, şi nu are nici o răspundere dacă în
urmă nu mai are disponibile mărfuri pen-

tru a le preda celor
gulări. (Bauday
et
- 4

,

cărora le-a trimis
Saignat,
Vente,

cirNo.

97. Comerciantul poate retracia oferta
prin circulări, prin alte circulări trimise

aceloraşi persoane.
Vente, No. 55).
98. Vânzarea
nu

forme

exterioare

(Baudry
ese

esenţiale,

et

Saignat,

supusă

niciunei

ea

fiind

vala-

bilă din momentul când s'a format acordul de voințe asupra lucrului şi asupra
pretului
(Dalloz, Reâp.. Vente,
No.
58;
uppl.. Vente, No. 20; Alexandresco, VIII.
partea II, p. 15, 14, 19).

99. Vânzarea

verbală

este valabilă,

în-

scrisul nefiind necesar decât pentru
dovedirea ei. (Duvergier, Yente, L, No. 164
urm.;
Troplong, Vente, I, No. 18; Demante et

No.

162;

Lyon-Caen

et

Renault,

Trait6

de

droit commercial, YV, No. 109; Baudry et
Saignat, Vente, No. 19; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 22. nota; Contra: Guillouard,
Vente, Î, No. 7).
,
102. In caz de concurs între doi cum-

părători ai aceluiaşi lucru. dela aceeaşi
persoană, din care
cel
dintâiv cu act
sub semnătură
privată,
iar cel
de al
doilea prin act auientic, fără transcriere

pentru niciunul din ei, va fi preferit cum-

părătorul

cu

act

sub

semnătură

privată,

cu condițiune ca actul să fi dobândit
dată certă. (Dalloz. Reâp., Vente, No. 75;

. Baudry et Barde, Obligations, I, No.
Alexandresco, VIII, partea II, p. 31).

406;

103. Când o vânzare este încheiată verhal însă părţile prevăd, că se va face un

act scris, în ceea ce priveşte valabilitatea
acesiei vânzări, după o părere, trebueşie
să se facă o distincţiune: dacă părţile s'au
pus de acord asupra lucrului și preţului,
însă amână
redactarea actului scris, se
prezumă că părțile au înțeles să se lege
definitiv numai la redactarea şi semnarea
actului şi partea care pretinde contrariul va

trebui

să dovedească

că vânzarea

a

fost

sau

sub

definitivă; dacă însă părţile după ce au
convenit asupra lucrului şi preţului, redactează un act scris provizor, convenind că

se

va

face

un

alt

semnătură privată,
nu au înțeles să

coniraciului

act

autentic

se prezumă
subordoneze

redactării

unui

că părţile
formarea

act

definitiv,

şi partea care pretinde că vânzarea nu
este decât un proeci, va trebui s'o dove-

dească. (Demolombe. XXIV, No. 36).
104. După a doua părere, în acest caz,
vânzarea este perfectă între părţi de îndată
ce ele au convenit asupra lucrului și prețului, fără a se face nicio distincţiune. (Duvergier,

Vente,

[, No.

166;

Aubry

et Rau,

ed. 4-a. IV, $ 545, nota 21, p. 29%; Dalloz,
Rep., Vente, No. 66 urm.; Suppl., Vente,
No.

2i;

Baudry
louard,

— 560—

et

Laurentj

Saignat

Vente,

XXIV,

Vente,

No.

No.

Î, No. 8 urm.).

126

187;

urm:

Guil-

-

Codul

civil

DESPRE

Art. 1994

VINDERI
N

105.

In acest caz, clauza prin care păr-

țile convin a se constata convenţia lor prin
înscris, se consideră că are de obiect să

asigure

proba. convenţiunii

vergier,
ed. 4-a,

Vente, I, No. 166; Aubry ei Rau,
IV, $ 345, nota 21, p. 295; Laurent,

XXIV,

No.

126

urm.;

încheiate.

Baudry

(Du--

et Saignat,

Vente, No. 187; Guillouard, Vente, [, No.
8 urm.).
,
106. Dacă însă, se va constata în mod

neîndoelnic din termenii declaraţiei părţilor

sau din împrejurarea că părţile au înţeles
să nu se oblige reciproc decât după încheierea unui act scris, în acest caz, acor„dul lor verbal nu este decât un proect de
vânzare pe care părţile nu sunt obligate

a-l respecta.
Aubry

(Duvergier, Vente, I, No.

et Rau,

ed. 4-a,

IV,

$ 345,

167;

text

şi

nota 21, p. 295; Laurent. XXIV, No. 129;
Baudry et Saignat, Vente, No. 186; Guil-

“louard, Vente, Î, No. 9; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 15, 14, 25, 24).
107. In acest caz, vânzarea va îi perfectă numai când se va redacta actul scris
şi la această dată. (Duvergier, Vente, I, No.

fără controlul Curţii de casaţie, dacă părțile au înţeles să condiţioneze vânzarea de
redactarea unui înscris sub semnătură pri-

vată

sau

autentic

şi dacă

plata

parţială

a preţului constitue o executare a vânzării
sau o dare de arvună. (Dalloz, Rep., Vente,
No. 71).

113. Vânzarea va fi dovedită prin act
scris, iar în lipsă de înscris, prin toate
mijloacele admise de codul civil: prin mărturisire, jurământ, martori şi prezumpțiuni,

în cazurile
probe sunt

când aceste două
permise. (Marcad6,

din urmă
Art. 1582,

1585, No. 5; Dalloz, R6p., Vente, No. i;
Suppl., Vente, No. 20; Huc, X, No. 2; Gu-

illouard,

Vente,

I, No.

1555; Alexandresco,
Nacu, III, p. 173).

114. Dacă
şi

nu

un

poate

7; Planiol,

VIII, partea

înscris

servi

este nul

pentru

Il, No.

II, p. 21;

ca atare

dovedirea

unei

vânzări, totuşi vânzarea va puiea fi stabilită prin toate mijloacele permise de
lege.

(Dalloz,

Râp.,

115. Vânzarea,

Vente,

în

No.

materie

82).

comercială

167; Dalloz, Râp., Vente, No. 72; Laurent,
XXIV, No. 150; Baudry et Saignai, Vente,
No. 188; Guillouard, Vente, I, No. 9).
108. De asemenea, dacă părţile au re-

poate fi dovedită prin toate mijloacele de
probă,
chiar
martori
şi prezumpţiuni.
(Dalloz, Re€p., Vente, No. 99 urm.; Suppl.,

dactat un înscris însă din cuprinsul său
sau din împrejurări rezultă în mod virtual,
fără să fie nevoie de o clauză expresă, că
acest act nu este decât provizor şi că
valabilitatea vânzării este subordonată re<Aactării unui act definitiv, vânzarea va fi
considerată că nu sa încheiat.
(Dalloz,
Rep., Vente, No. 69; Suppl., Vente, No. 23).

(4179 e. civ. rom.), nu-și găsesc aplicaţiunea la vânzarea comercială. (Dalloz, Rep.,

109. De
dactat

un

asemenea,

dacă

act scris sub

părţile

semnătură

și au făcut rezerva de a face un

au reprivată

act au-

tentic, vânzarea va fi considerată perfectă,
chiar dacă nu se face un act autentic, afară
«de cazul când va rezulta o voinţă contrară.
(Duvergier, Vente, I, No. 166; Aubry et

Vente, No. 39; Alexandreso, VIII, partea
II, p. 22).
116. Dispoziţiunile art. 1325 c. civ. fr.

Supl

Obligations,

67; Laurent,

XXIV,

No.

126 urm.;

dry

et Saignat, Vente, No. 187; Guillouard,

117. De

tură

privată sa

enunjat

că ulterior

va îi

convenit

într'un

act autentic, vânzarea

perfectă

însă efectele sale sunt suspendate,

prin o condiţiune suspensivă, până
cerea actului autentic. (Troplong,

I, No. 19).
,
111. In cazul când
mat
act

perfectarea
scris, plata

considerată
cinţele sale.
112.

este

la faVente,

a
părţile au condiţio-

vânzării
parţială

de facerea unui
a preţului va fi

ca arvună, cu toate conse(Dalloz, Rep. Vente, No. 71).

în mod suTribunalele vor aprecia

veran, împrejurările şi declaraţiile părţilor,
31235, — Codul civil adnotat — VII

asemenea,

118. A

se

civil, cu notele

Vente,

No.

dispoziţiunile

ari.

vedea:

art.

respective.

1295

din

codul

Jurisprudenţă

Bau-

Vente, I, No. 8 urm.; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 24, 25).
110. După
aliă părere,
dacă
întrun
contract de vânzare verbal sau sub semnă-

1654;

1541 $ 2 ce. civ. fr, (1191 $ 2 c. civ. rom),
nu-şi găsesc aplicaţiunea la vânzarea comereială. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations,
No. 2054; Vente, No. 39).

Rau, ed. 4-a, |V, $ 345, nota 21, p. 2%;
Dalloz, Râp., Obligations, No. 3007; Venie,
No.

No.

39).

(Continuare dela 1924 până la 1927)
1. Spre deosebire de contractul
de
arendă, în care judecătorul poate interveni

spre a reduce preţul atunci când printr'un
caz fortuit sau de forță majoră arendaşul
a suferit o pagubă considerabilă sau a fost
lipsit de

o parte

a terenului

sau

arendat,

de întreaga

din

contra,

folosință

în

con-

tractul de vinderea unei păduri spre tăiere
judecătorul nu poate interveni, fără permisiunea unui text de lege, în raporturile
contractuale, care formează legea părţilor,
spre a le modifica conţinutul sau întin-

derca, cum
țului
1926,
9,
art,
4205

— 56 —

ar fi de pildă modificarea pre-

de vânzare. (Trib. Orhei, 19 lanuarie
Pand. Rom. 1926, III, No. 40).
A se vedea: art. 466, notele 1 şi 2;
829, notele 1—4; art. 966, nota 4; art.
cu notele respective.

36

1295

Art.

' DESPRE

Codul

VINDERI

civil

Art. 1295. — Vinderea este perfectă între părți şi proprietatea
este de drept strămutată la cumpărător, în privința vânzătorului,
îndată ce părţile s'au învoit asupra lucrului şi asupra preţului,
deși lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat.
In materie de vindere de imobile, drepturile care rezultă prin
vinderea perfectă între părţi, nu pot a se opune, mai înainte de
transcripțiunea actului, unei a treia persoane, care ar avea şi ar
îi conservat, după lege, oarecari drepturi asupra imobilului vândut*).
(Civ. 644,

1802 urm.,

1801,

567,

civ.

Pr.

1818;

1294,

972,

818, 819, 971,

1296

urm.,

1300

721

urm,.;

C.

1406,

urm,,

com.

74;

60,

Civ. Fr. 1583).
Text. fi. Art, 1583. —

Elle est parfaite entre les parties, et la

est acquise de droit ă acheteur

propriât6

des qu'on est convenu de

du vendeur,

ă egard

la, chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore 6t6 livre ni le prix pay€.
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Daune-interese 31.
Drept real 21.
Executarea contractului 2,
3

tă

.

Executare

silită 24.

Fabricare 8,
Faliment

Făgăduinţă 30—36.
Fraudă 14.
Hotărire 12,
Imobil 11—25.
Invocare 17—20.
Ipotecă 21,
Lucru determinat 4.
Lucru mobil 26—29.

1. Potrivit
civ. fr. (1295

tual, singurul consimţimânt este translativ
de proprietate fără să fie nevoie de tradiție reală sau fictivă a bunului vândut.
(Dalloz, Rep., Vente,
No.
157:
Suppl.,

Vente,
-

Recunoaştere 18.
Revendicare 7.

Strămutare 1—10, 3%.
Succesiune 23.
Suspendare 5, 3.
Termen 5, 6, 7, 34.

Terţi 11, 12, 17, 18,
21 —24,

3. În

art.

Alexandresco,

1605

c.

civ.

Vase

9.

rom).

(1315

în

1585 e.
dreptul ac-

civ.

când este făcută

cu titlu de vânzare este perfectă între părțile contractante numai prin consimțimânlor.

VII, No.

(Demante

135;

et

Aubry

Colmet

de

Santesre,

et Rau, ed. 4-a,

IV,

$ 359 bis, p. 426; Dalloz, Rep.. Suppl., Ven-

ie, No. 716; Laurent, XXIV. No. 485;
" illouard, Vente, I, No. 52; II, No.
urm.).

art.

c.

iiune esenţială a vânzării pentru ca ea să-şi
poată produce efectele sale. (Dalloz, Rep.,

tul

13—16,

fr.

nu este vorba decât despre executarea coniractului de vânzare, iar nu de o condi-

Urmărire silită 24.
Vânzare 1 urm,
Vânzări succesive

—29,
Vânzare verbală 12,
Vânzători diferiţi 16.

VIII, partea

rom.), care vorbeşte despre predarea cheilor
unci clădiri sau a titlurilor de proprietate,
pentru a opera predarea lucrului vândut,

Vente, No. 158).
3. Cesiunea de creanţă,

Doctrină.
dispoziţiunilor
c. civ.

No. 55;

II, p. 15, 14).

Țitluri 2.
Tradiţie 1, 4, 8, 9, 10.
Transcripţie 11—25,
Transmiterea
proprietăţii

1—10, 36.

7.

1925. ÎI]. 155.

Gu7653

4. Pentru ca strămutarea proprietăţii lucrului vândut la cumpărător să se facă
prin

simplul

consimţimâni

_
1) In acest art, 1295, le€ giuitorul român
a împrumutatat dispoziţii şi din le gea franceză
14
can
ia ceea ce priveşte transcripi ţia actelor după cum a făcut
şi în materia ipotecară. Alineatul
Codul Civil! Francez.

62 —

al părţilor, tredini 26
al

Martiei 1855,

2-lea

lipseşte în

Codul

civil

DESPRE

bueşte ca lucrul vândut să fie determinat
în

individualitatea

este determinat

de

exemplu,

sau

o

sau

casă,

ce

anume

sar
a

casă,

numai

fi vândut

se arăta

prin

ce

un

cal

anume

cal

proprietatea

tradiţie

va

sau

o nouă convenţie în câre sar
şi individualiza lucrul vândut.

Vente, No.
Marcad6,
XXIV, No.
Baudry
et

nu

decât în genere, cum ar fi

când
fără

strămutată

sa, căci dacă lucrul

fi

prin

determina
(Beudant,

21; Duvergier, Vente, Î, No. 58:
Ari. 1582, 1585, No. 2; Laurent,
123; Huc, VII, No. 74; X, No. 11;
Saignat, Vente, No. 12, 13, 145;

Planiol, [, No.
tant, I, p. 929;

2597, 2744; Colin et CapiAlexandresco, VIII, partea

UI, p. 14, 15).
5. Principiul că vânzarea operează sirămutarea proprietății, din momentul când
părțile s'au înțeles asupra lucrului şi asupra preţului, suferă excepţie când părțile convin a suspenda efectele contractu-

lui, hotărîndu-se că proprietatea nu va fi
transmisă cumpărătorului decât după un
anume termen sau la îndeplinirea unei
condițiuni. (Dalloz. Râp., Vente, No. 161:
Suppl., Vente, No. 58; a udry et Saignat.
Vente, No. îi; Guillouard, Vente, I, No.
6; Alexandresco, VIII, partea II. p. 6 nota,
p. 10, 15, 16 urm.).
6. Această suspendare a efectelor vân-

zării

trebueşte

exprimată

în mod

formal

şi limpede. (Dalloz, Râp., Suppl., Venie,
No. 58).
'7. O asemenea condiţiune permite vânzătorului să revendice lucrul. vândut şi
neplătit, dacă cumpărătorul este declarat

în stare de faliment.

Faillites

et

(Dalloz, Râp.. Suppl..

banqueroutes,

No.

Vente,

No. 58; Alexandresco,

JI,

18).

p.

1310

urm;;

VIII, partea

8. O altă excepţiune la principiul că
vânzarea operează
strămutarea proprietății din momentul consimţimântului, este
în vânzările unui lucru viitor, care ur-

mează a fi fabricat de vânzător cu materialul lui, caz în care proprietatea va fi
strămutată atunci când lucrul va fi în
stare să fie predat de vânzător. (Bendant,
Vente, No. 463; Guillouard, Venite, I, No.
55; Planiol, 1, No. 2597; Alexandresco,

VIII, partea
9.
vas,

II, p. 15, 16).

De asemenea, în cazul vânzării unui
care rămâne proprietatea construeto-

rului până la predarea lui. (Lyon-Caen
et Renault, Trait€ de droit commereiel, V.,
No. 152 urm: Alexandresco, VIII, partea
II,
p. 16).

16. De asemenea,
la comanda
unui
portret, care rămâne proprietatea pictorului până
la
predare.
(Alexandresco,

VIII, partea II, p. 16).
11. Potrivit legii franceze din 23 Martie
1855

(art,

1295

$ 2 ce. civ.

rom.).

cu

toate

că vânzarea de imobile este perfectă între
părți

prin

simplul

lor

consimțimânt,

ea

însă nu este opozabilă, înainte de transcrierea actului terțelor persoane care ar
fi conservat după lege oarecari drepturi
asupra

imobilului

vândut.

(Dalloz.

Râp..

Art.

VINDERI

Vente,

No.

172;

Suppl.,

Guillouard, Vente,
dresco, VIII, partea

12. Dacă

Vente,

1295

No.

39;

1,
No.
27; AlexanII, p. 25, 26).

este vorba

de o vânzare

ver-

bală a unui imobil, constatată
tărîre judecătorească, pentru

prin o hoca această

transcrisă

loc

vânzare să fie opozabilă terţilor, trebueşte
hotărîrea,

care

ţine

de vânzare. (Alexandresco.
II, p. 27).
13. Din doi cumpărători

de

act

succesivi

de

VIII,

partea,

bună credință ai aceluiaşi imobil, dela aceiaşi persoană,
acela
va fi proprietar,
care a transcris mai întâi tiilul său, chiar
dacă celălalt cumpărător ar avea un iitlu
anterior şi s'ar găsi pus în
posesiunea
imobilului vândut. (Baudry et
Barde, Obligations, I, No. 395; Planiol, [, No. 2619;
Alexandresco, VIII, partea Il, p. 26, 28)
14. Această soluţiune are loc chiar dacă
cumpărătorul posterior
al
unui imobil,
care şi-a transcris mai întâi titlul său ar

fi avut cunoştinţă despre titlul anierior,
dacă nu a existat fraudă din partea lui
concertată cu vânzătorul contra primului
cumpărător. (Alexandresco, VIII, partea
II, p. 28).
:
15. In cazul când ambele

titluri au

fost

transcrise în aceeaşi zi, preferința se va
da aceluia care a cerut mai întâi transcrierea. (Alexandresco, VIII, partea II,
p.

28;

X,

p.

16. Dacă

610,

611).

acelaşi imobil

a fost cumpă-

rat de doi cumpărători diferiţi dela doi
vânzători, în acest caz, transcrierea nu
joacă niciun rol, ci pentru a se vedea
care vânzare este valabilă, va trebui să
se cerceteze care din vânzători era proprietarul
imobilului
vândut.
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 28, 29).

17.

cată
are

Lipsa de transcriere poate

fi invo-

numai de terți, deoarece transcrierea
de scop
apărarea
intereselor
lor.

(Alexandresco,

VIII, partea II, p. 29).

18. Terţii care au recunoscut vânzarea,
nu pot invoca lipsa transerierii ei. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 29).
19. Lipsa tianscrierii nu poate fi invocată de părțile contractante, nici de moştenitoiii lor universali sau cu titlu universal, puri şi simpli sau sub beneficiu de

inventar.

(Alexandresco,

VIII,

partea

II,

p. 29).

20, De asemenea, lipsa de transcriere nu
poate fi invocată nici de creditorii acestora

în

baza

art.

974

c.

civ.

rom.

(Â-

lexandresco, VIII, partea II, p. 29).
2]. Prin terţi se înţeleg acei care au
dobândit un drept real asupra imobilului
vândut cum sunt: un al doilea achizitor
sau un al doilea cesionar, creditorii ipotecari legali sau 'convenţionali, etc. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 29).

22.

Prin

terţi, nu

se înţeleg

creditorii

chirografari ai vânzătorului şi ai proprietarilor precedenţi. (Baudry et Barde, Obligations, I], No. 405; Alexandresco, VIII,
pariea II, p. 29, 50).

23.

— 563—

Creditorii

chirografari

ai unei suc-

Art, 1295
cesiuni nu
a actelor

defunct.

DESPRE

pot
de

pa sa, va fi condamnată la daune-interese.
(Alexandresco, VIII, partea IL, p. 42).
32, Dispoziţiunile art. 1297 şi 1298 c. clv.
xom. privitoare la arvună îşi găsesc aplica-țiunea nu numai la executarea unui contraci de vânzare perfectă, ci Și la vânză-

fi opus creditorilor chirografari care urmărese imobilul vândut. (Baudry et Barde, Obligations, I, No. 405; Baudry et
Loynes, Privil&ges et hypothăques. Il, No.
2015 urm.; Planiol, I, No. 305, 2621;
lexandresco, VIII, partea II, p. 30, 31).

zile numai proeciate. (Alexandresco, VIII,
,
,
partea II, p. 42, 45).
33, In cazul când făgăduinţa de a vinde nu a fost acceptată de cealaltă parte,
există o simplă policitaţie fără efect ju-

25. Dacă există concurs între doi cumpărători ai aceluiaşi imobil dela aceeaşi
persoană, fără ca niciunul din ei să fi
transcris titlul său, va fi preferit cum-

vidie. (Alexandresco, VIII. partea HI, p.
45).
a, Autorul făgăduintei însă, în acest
caz, nu poate vinde altuia până după ex-

părătorul al cărui titlu va avea data certă
anterioară. (Baudry et Barde, Obligations,

406; Alexandresco,

I, No
p.

51).

a fost

de a
făgăduinţa
când
35. In cazul
cumpăra nu a fost acceptată de cealaltă

parie, nu sa făcut contractul, însă acel
ce a făgăduit să cumpere este obligat și
poate fi constrâns de cealaltă să-şi execute
făgăduinţa de a deveni cumpărător. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 45, 44).

bună credinţă. (Dalloz, Rep., Venie, No.
17; Suppl., Vente, No. 60; Planiol, I, No.
partea

II, -p.

are

26,

36. In acest caz, proprietatea lucrului
este strămutată la cumpărător când cre-

loc numai

dacă lucrul mobil vândut a fost predat
cumpărătorului care se află în posesiunea

lui de bună credință, căci dacă lucrul se
află încă în posesiunea vânzătoruui va
fi proprietar al lucrului acel acărui titlu
(Demolombe,
este anterior.
XXIV,
No.
469; : Larombitre,
Obligations, Art. 1141,
No. 18; Marcade, Art. 1141; Demante et

Colmet

de Santerre, V, No. 57 bis; Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV. $ 549, text si nota
46, p. 542; Dalloz, Rep. Vente, No. 17;

Suppl.,

565

Vente,

urm.;

16; Guillouard,

60; Laurent,

No.

Baudrv

et

Vente,

Saignat,

Î, No.

XVI,

No.

Vente,

No.

Alexan-

54;

dresco, VIII, partea II, p. 27, nota).
28. In cazul când cumpărătorul pus
în posesiune, a știut, în momentul
predării, că lucrul mobil era deja vândut
altuia, el nu mai este de bună credinţă şi
nu poate
păstra
lucrul.
(Dalloz. Râp.
Suppl., Vente, No. 60; Guillouard, Venie,

INDEX
(a

inţii
de

a

vinde,

articol

făgădu-

pe

dreptul

care

Cumpărători
> 9

a

rezolva

în caz

generale

sunt

chestiunile

de promisiuni

suficiente

care

pot

de vânzare,

succesivi

de dovadă

Lege agrară
Mandat 9.

—

Prezumpţiuni 10.

2,

Proect 3, 10, 19, 20.
Promisiune
7, 8, 12,
15, 16,
Reciprocitate 7.
Rezoluțiune

1, 7, 16.

Scrisori 14.
Simulaţie 5, .
Stipulaţie pentru
Succesiune 3.

scrisă

Termen

altul 9.

10, 12,15, 16,19, 20.

Terţi 4, 21.

12,

Transcriere 2, 4, 5, 17, 21.
Vânzare 1 urm.

i Vânzări succesive

|

Marturi 10.
Măsură 18.

dela

1924

2, 4, 5

24.

Jurisprudenţă
(Continuare

14,

Registre 2,

Mărfuri 18.

loc

de

Policitaţiune 7, 8, 12, 14,
15, 16,
Preţ 3, 10, 13, 14,18, 19,23.

Imobil 2—5, 10, 21, 22.

până

.
la 1927)

1. Potrivit articolului 1297 din codul
civil, vânzarea se poate face şi prin dare

(Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 41, 42).
31. In dreptul român, făgăduinţa

Ordine publică 6.
Partaj 3.

Cunoştinţă 4.

Iaceput

cuvân-

Optiune 7, 8, 12, 44, 15,16.

Daune. interese 7.
Drepturi indivize 3.
Dublu exemplar 21.
Executare 1, 7,
Fraudă 4, 12, 17.
Fructe 13.
Hotărire 10, 12.

pentru

avea

tul: „Promisiune“.

She

român nu l-a reprodus deoarece a dat
loc la dificultăţi în dreptul francez, şi

principiile

Minor 12.
Misitie 6.
Nulitate 1, 23.
Obiect 12.
Ofertă, a se vedea

Consymţimânt 13, 14, 19,21.

de rea credinţă şi proprietatea lucrului
i-a fost valabil iransmisă. (Huc. VII, No.
124 urm).
30. Art. 1589 din codul civil francez

privința

ALFABETIC.

jurisprudenţă),

Acceptare, a se vedea cuvântul: „Promisiune“.
Act autentic 11, 20.
Act sub semnătură
privată 20.
Agrară lege 12.
Anulare 1, 23.
Apreciere 19, 20, 22.
Arendare 12.
Arvună î, 7.
Condiţiune 6, 20.

predă fusese deja vândut altuia, nu-l face

în

executarea.

cerut

a

(Alexandresco, VIII, partea II, p. 44).
ari. 1294 din codul
37. A se vedea:
civil cu notele respective.

29. După altă părere, simpla cunoştinţă
a cumpărătorului că lucrul mobil ce i se

dispozițiuni

făgăduinței

ditorul

I, No. 50).

prevede

(Alexandresco,
|

cealaltă parte să accepie.
VIII, partea Il, p. 45).

pus în posesiunea lucrului vâncare a fost
dacă iitlul său ar fi posterior,
dut, chiar
cu condițiune ca posesiunea sa să fie de
2598; Alexandresco, VIII,
nota 4).
27. Această
soluţiune

ca

ce l-a fixat pentru

pirarea termenului

va

cumpărători

doi

din

fi proprietar acel

II,
.

cumpărători,

doi

la

succesiv

partea

mobil

obiect

acelaşi

Când

26.
vândut

VIII,

executarea contractului
au convenit asupra lu-

crului şi asupra prețului iar dacă una din
ele nu-și poate execuia obligaţia, din cul-

poate

comandamentului,

transcrierii

intea

civil

părţilor

conferă

cumpăra,

a

dreptul de a cere
în cazul când ele

îna-

act de vânzare netranscris

24, Un

sau

vinde

invoca lipsa de transcriere
de
înstrăinare, consimţită

(Alexandresco, VIII, partea II, p.

30).

Codul

VINDERI

de arvună, convenţiunea accesorie a arvunei neputând avea însă efect dacă con-

a

56 4

Codul

civil

DESPRE

care

venţiunea principală a vânzării e nulă,
dacă vânzarea se execută ori se reziliază
de comun acord, ori dacă a devenit imposibilă, fără culpa niciuneia din părți; iar
potrivit art. 1298 partea care nu este în
culpă, are latitudinea de a cere executarea vânzării.
cu dare de
Prin urmare, o fânzare
arvună, nu se poate susţine că ar fi nu-

mai

obiectului

asupra

în cazul

chiar

țului,

de contract,

proect

un

convenit

ce

odată

şi asupra

s'a stipulat

când

contractante, adică determinat sau determinabil în cuantumul său el se poate determina uşor în specie, dup efectuarea
de
calculându-se întinderea
partajului,
teren cuvenită vânzătoarei, iar pentru clă- diri, el a fost deja fixat la început la suma de 410.000 lei.
Dacă în chitanță sa mai înserat și cla-

sa

pre-

că

uza

ziune, nu înseamnă că actul încheiat între
părți este numai un proeci de vânzare
iar nu o vânzare perfectă, mai cu seamă
că sa plătit şi un acont din preţ cu osensul
cazia confecţionării. ei, deoarece
acestei clauze trebueşte interpretat, potrivit dispoziţiilor art. 997 din codul civil,
după intenţia părţilor contractante, luându-se în consideraţie situaţia în care
se aflau ele în momentul încheierii contractului, deoarece dacă nimic nu opreşte
pe părțile contractante ca să convie ca
perfectibilitatea vânzării să depindă de
încheierea unui contrat scris ulterior, în

specie însă, nu există un caz similar, întrucât clauza înserată trebueşte interpre-

tată în sensul că, cumpărătorul. în dorinun titlu scris în
ţa legitimă de a poseda
care să se prevadă întinderea de teren

fierii fiind datori să treacă actele, în reg.
de transcripțiuni în ordinea depunerii —
reg.

de

încumbă

ce-

din

numai

se constată

care

de

registrul

caz,

drepturilor
427

Dolj,

care

contrară,

la proba

până

este

depozit

părților.
1924,

din

In acest

sau frauda.

(Jud.

Jur.

regulatorul

"ocol

Gen.

Bârca-

No.

1925

1902),

3, Când printr'o convenţiune se arată
că una dintre părți vinde celeilalte drepturile sale indivize din averea succeso-

rală
cu

de

care constă dintrun

preţul

40.000

de 20 lei metrul

lei, partea
şi

plătindu-se

60.000

un

convenţie

lei,

şi clădiri,

teren

şi suma

pătrat
în

acompt

clădiri,

din

indiviză

constatată

sumă

de

printr'o

chitanţă în care se arată că actul definitiv de vânzare se va încheia și se va
semna de către părți ulterior, când se va
şi restul din preț atunci când
număra

se

va

face

în

mod

împărțeala

definitiv

trebueşte
convenţie
succesiunii, această
ca o vânzare perfectă, deconsiderată
oarece părţile au căzut de acord asupra
lucrului şi prețului, iar nu ca un proect

de vânzare, întrucât potrivit dispoziţiilori
art, 1294 şi 1925 din codul civil, obiectu
există şi se poate uşor determina după
ce se va fi stabilit prin hotărîrea de partaj care este averea de împărțit şi care
sunt

drepturile

împărțit,

iar

vânzătoarei

în ceea

ce

în

averea

privește

cumpărată

şi

deoarece

venţiei lor,

să

se

în

momentul

în-

după

ce,

cheierii convesției lor, terenul nu era măsurai, au convenit ca aciul de vânzare definitiv, adică înserisul constatator al con-

depozit — se presumă că transeripția sa
făcut în conformitate cu legea şi aceasta

lui ce alegă eroarea

face şi semna ulterior după ce
partajul, iar plata restului din

prețul vânzării se va face cu această oca-

(Judec.
contract.
dela
de a se dezista
Ocol rural Brabova-Dolj, 117 din 10 lunie
1924, Justiţia Olteniei 12-15 din 1925).
succesive făcute
9, În caz de vânzări
asupra aceluiaş imobil — vânzări iranscrise în aceeaşi zi, preferința se acordă
aceluia dintre achizitori, care a cerut mai
întâi transcrierea şi anterioritatea rangului se va regula după numărul de ordine
în care cererea de transcriere sa trecut în
registrul de depozii prevăzut de art. 1820
cod. civ. (2200 cod. cir. fr.).
Aceeaşi soluţie se poate invoca şi în
cazul când anterioritatea numărului derisă din registrul de transeripțiuni, dacă nu
transcripțiunii
sinceritatea
contestă
se
privită în raport cu reg. de depozit, întrucât potrivit art. 1820 codul civ., greordine

de vindere-cumpă-

definitiv

că actul

rare se va
se va face

dreptul

conferi

poate

nu-i

ire-

civil,

codului

dispoziţiile

după

bueşte să consiste în o sumă de bani, să
fie real şi să fie fixat de către părţile

arvuna se va restitui îndată, dacă actul
de vânzare nu sar face fără întârziere,
această obligaţiune din partea
întrucât

vânzătorului

Art, 1295

VINDERI

de

prețul,

ulterior,

facă

prin partajul. care era în curs de judecată, se va [i fixat care erau drepturile
succesorale ale vânzătoarei şi care era suprafaţa de teren ce i se cuvenea prin calcularea drepturilor sale indivize, termen
când şi vânzătoarea urma să primească
restul din preț prin calcularea lui, socotindu-se câte 20 lei m. p., plus suma de

40.000
în

pe

situate

indivize

drepturile

lei reprezentând

clădirile

forma

ce

terenul

întreaga massă succesorală. (Trib. Ilfov,
s. III, c, civ. 7 Februarie 1925, Jur, Gen.
1926, No. 426).
4, Potrivit art.

transcriere,

voarea

de

cuiva

proprietate

turi reale

țelor

civ..

pr.

725

drepturile 'rezultând
din

sau

diferite

imobiliare,

persoane

care

acte

constitutive
nu

au

pot

până

în

la

fa-

translative

drep-

de

fi opuse

dobândit

ter-

ulterior

drepturi asupra bunului nemişcător, chiar
dacă acestea au cunoştinţă de, existenţa

actelor
a

anterioare, cu rezerva bine

cazurilor de viclenie.
înţeleg
se
viclenie
Prin

înțeles

manoperile

practicate spre a împiedeca pe terț de a-şi
transcrie la timp.titlul pe care el l-a dobândit anterior, iar nu şi acele acte dolosive ce ar fi întrebuinjat pentru a determina pe partea dela care a cumpărat
să-i vândă acelaşi imobil, vândut deja u-
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Art. 1295

DESPRE

Codul

VINDERI_

civil

nei alte persoane care a neglijat să facă
transcrierea. (C. Apel Buc. s. 1, 55 din
17 Februarie 1925, Pand. Rom. 1925, II,

pulait în zdelcă,
contractul definitiv
vindere-cumpărare
a pădurii.

257).

— care este presupus în orice contrat bilateral — una din părţi nu poate pretinde
ca cealaltă parte contractantă să-şi exe-

5. Pentru ca o parte să beneficieze de
situaţia creată prinir'o transcriere antevioară a actului său, față cu o altă iranscriere, independent
de chestiunea
dacă
acea parte a lucrat cu viclenie, trebue ca

ea

să fi dobândit

supus

transcrierii,

Prin urmare,
<laraţia scrisă

în

în

realitate

specie

când
dată

un

drept

o vânzare.

se constată din dede însăşi cumpără-

toarea, la facerea actului de vânzare, şi
recunoscută la interogator, că vânzarea

este

simulată,

că

nu

i sa

vândut

nimic

şi nu a dat niciun ban, în asemenea caz,
neexistând nicio transmitere de proprietate, transcrierea actului
de vânzare nu

poate avea niciun
rile dobândite de
vești s. IV, Zi din

efect, faţă de dreptualţii. (C. Apel Bucu2 Martie 1925, Bul. C.

Apel 15 din 1925),
6. Când, într'un

contract

de

misitie,

se

prevăd: alte condiţii decât cele cerute de
codul civil pentru perfectarea unei vânzări,

decât

contractul

dacă

nu-și

aceste

poate

condiţii

produce

se

efeci

realizează,

Condiţiile nu trebue să fie contrare ordinei publice. (Cas. I, 864 din 51 Martie
1925, Pand. Săpt. 27 diu 1925).

7. Promisiunea
scris

—

se

de vânzare —

deosebeşte

în

mod

făcută în
esenţial

de

vânzarea perfectă, căci, pe când la aceasta

din urmă conţinutul sau scopul direct al
declaraţiei de voinţă este transmisiunea
proprietăţii lucrului vândut, o atare transmisiune, la promisiunea de vânzare, are
loc numai în virtutea unei noui declaraţii
de voinţă făcută posterior şi care aduce
la îndeplinire .obligaţiunea luată prin în-

tâia declaraţie:

pe când vânzarea perfectă

are existenţa juridică prin ea însăşi în ce
priveşte obiectul vândut, la promisiunea
de vânzare obieciul rămâne în proprietatea şi riscul vânzătorului, şi peniru a se
îndeplini o vânzare perfectă, este nevoie
de o nouă declaraţie de voință; transmiterea proprietăţii lucrului vândut, în acest caz, este condiţionată de darea declarației de voință succesivă. In speţă:
prin consimțimântul
părţilor, consemnat

în „zdelcă”, singura obligaţie certă, [ichidă și exigibilă, la expirarea termenului, este restituirea sumei primită de vânzătoare,

veşte

plus

restul

procente;

—

obligaţiunilor

în

ceea

ca:

ce

pri-

vânzarea

pădurii, modul şi termenul de exploatare,
eic., acestea nu formează decât un anteproect al unui contract definitiv, numai

în

care

caz,

aceste

clauze .neîndeplinite

pot da loc la acţiune în justiţie. In cazul
de faţă s'ar putea cere daune — nu
pentru neexecutarea contractului de vindere-

cumpărare, căci acesta nici când ma existat, — ci pentru faptul că arvuna a stat

fără cauză în mâna vânzătoarei, cum şi
pentru că nu s'a efectuat la termenul sti-

În conformitate

cute

cu art. 1021

angajamentul,

fără

de

codul

ca, în

civil

primul

rând, dânsa
să-și pexecute obligaţia sa.
Această îndatorire se impune prin aceaa
că altfel sar complica drepturile reci-

proce ale fiecăreia din părţi; — o parte
contra căreia sar fi luat măsurile legale,
ar

trebui

pe

urmă

să

şi

le valorifice

pe

ale sale, şi ar trebui să uzeze de dreptul
său de repetiţiune. Când două persoane

se obligă
una către alta, fiecare nu dă
actului decât un „consimţimânt condiţional“; — ea se obligă pentru că cealaltă

parte se obligă la rândul ei, către dânsa;
— reciprocitatea obligaţiunilor implică reciprocitatea pretenţiunilor
acestei idei, se ajunge la

ad

impleii

contractus“,

şi în virtutea
„exceptio non

Cum,

în contrae-

tele sinalagmatice, ambele părţi se obligă
la prestaţiuni reciproce — cauza uneia.
fiind obiect pentru cealaltă — şi una ne-

fiind

obligată,

cealaltă

în

afară

are

să

de

dreptul

fără

fie

ca

în

corelativ

discuţiune

de

în cazul când

a

că

repeti

partea

deplinit promisiunea
mult are dreptul de

mod

reciproc,

obligată.

dacă

ceeace

cealaltă

nu

—

este

o parte
a dat

—

şi-a în-

sa, — cu atât mai
a refuza să-şi înde-

plinească oblgaţiunea sa la cererea părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţiunea
prin opunerea excepţiunii nou ad impleti
contracius..Deşi nu este prevăzut de c. civ.
în mod formal şi expres că, atunci când
două persoane îşi promit prestaţiuni reciproce, totuşi |regula generală este că
aceste prestaţiuni să fie executate în mod
simultan, aceasta se poate explica prin

fapiul că ea se găseşte în cod, pretutindeni subînţeleasă, — 'căci aceasta este
una din acele idei pe care legiuitorul o
poate trece sub tăcere, pentrucă rolul său
este de a reglementa ceea ce face, şi nu

de a analiza noţiunile elemeniare care
servesc de bază legii: astfel că un contract sinalagmatic nu este susceptibil de
a primi o execuţiune numai din partea
unei singure părți, — principiul general

al art. 1021 codul civ. —
zilierea
unui
contract

care autoriză repentru caz de

neexecutare — implică existența excepțiunii non ad impleti contractus. În con.

tractele bilaterale, fiecare contractant este
autorizat să considere ceea ce datoreşte ca
o garanţie a ceea ce i se datorește —, şi

atâta

timp

execute

ceeace

cât

una

obligaţiunea,

datorește

ar

din

părți

căci

înceta

refuză

fără

să-i

să-şi

aceasta.

garanțeze

ceea ce i se datorește, — şi de îndată
contractanţilor le este admis de lege
ceară

rezilierea,

cu

atât

mai

mult

ce
să
pot

refuza executarea, câtă vreme le este refuzată; — de unde reiese că — în toate

contraciele sinalagmatice, una din părți nu
are dreptul de a cere celeilalte să-şi în-
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Codul civil

DESPRE

din

8.

de

Oferta

contract, (Tub.
Jur.
din. 1925,

prevăzut
dacă nu sa
(Cas, I, 1187 din 12 Mai

50 din 1925).

două

la

făcută

vânzare

de una
vândut,

exclude pe aceea

în a-

îl are stipulantul

ceastă operaţiune juridică, de asemenea,
trebuie să se arate persoana pentru care
se stipulează, condijiune necesară pentru
raportului juridie prin acordul
crearea

dacă

şi întrun

deşi la mijloc este vorba de un contract
sinalagmatic, — chitanţă care conţine elege
de
prevăzute
esenţiale
lementele
perfectarea

pentru

con-

asemenea

unui

tract şi, ca atare, formează un început
de dovadă scrisă, — ea poate fi completată prin martori şi prezumţiuni trase din
intenţiunea părţilor şi din diverse fapte
şi împrejurări ale cauzei, spre a se stabili
că vânzarea este perfectă.
În cazul când o asemenea chitanţă con-

ține clauza

se va

torul,

face

—

întrucât

termen,

anumit

stipulațiunile

fuzul

său

cade

în

iar

vânză-

actului

cumpără1295 cod.

sancţiunea

este că hotărîrea dată în contră-i ține loc
de act de vânzare autentic, cumpărătorul
putând, în lipsa unui pact comisoriu ex-

pres,

peste

să

depună

termenul

restul

prevăzut

de

în

preţ

chiar

contract,

nu

codul
numai

Valabilitatea

sinalagmatică,

civ., O vânzare perfectă, — nu mai poate
înțelege a
că
cumpărătorului,
notifica
nu-şi mai executia obligaţiunea. Prin re-

culpă,

obşte sau

prevede

poli-

civil francez
promisiunea

promisiunilor

coreiese însă din dispoziţiunile art, 944
ez
franc
civil
codul
1105
şi
n
româ
civil
dul
cari prevăd existența contractelor unila
din teterale, iar sancţiunea lor derivă
jurisoria abuzului de drept adoptată de

în amănunte
stabilesc
(chitanţei), care
condiţiunile vânzării, modul plăţii şi tre-

cerea dreptului chiriilor asupra
torului, formează, potrivit art.

civil român

c) Codul

citațiunea, pe când
prevede
(ari. 1589)

vânzare

că actul definitiv de

întrun

a-

de

condiţiile

nu se găseşte nicio
condiţiile legale;

cută, faţă de ori eine, cuprinse în
nu preact, sunt necomplecte când actul dare şi
vede obiectul, termenul de aren
un procondiţiile de plată şi emană dela
, oferta
minor
un
cu
e
iziun
indiv
în
ar
priet
de răspuns,
nefiind făcută în termenul
legând a
înțe
e
ofert
lor
ambe
semnatarul
peniru oda termen de răspuns numai
ferta de vânzare;

exemplar,

singur

acceptate

sunt

b) O ofertă de vânzare faţă de o anupersoană şi o ofertă de arendare fă. mii
acelaşi

o convenţiune pentru vânzarea unui imobil sub forma unei chitanțe sub semnă-

privată

nu

vendare sau
agronom în

de voințe şi manifestarea consimțimântului tuturor părților. (Cas. I, 1446 din +
Tunie 1925, Pand. Săpt. 19 din 1925),
10, Când între două persoane intervine

tură

a le

dreptul

public
ataca Casa Centrală, Ministerul
constaori părţile interesate. Tribunalul
îl va
tând existența unui atare coniract,
însă
considera ca o ofertă de arendare,
și va
ani
7
de
mum
mini
en
term
un
pe
priînştiinţa despre aceasta din oficiu pe
limarul Comunei respective şi pe Consi e
ul
erul agricol al județului. Proprietar
obligat a încheia noul contract în condi
nţa
ţiile legii, iar în caz de refuz, senti
tribunalului va ține loc de contract, vevalabil decât
chiul contrat nerămânând

de stipulant pentru altul, In ce privește
stipulaţiunea pentru altul, pentru ca ea
să fie valabilă, trebue să reiasă din act

pe care

da curs, având

nu li se va

nudividualizeze persoana mandanţilor
mai astfel putându-se stabili acordul de
perfecteze
se
şi .să
voințe al părților
convenţiunea.
”

interesul

,
din

a face

Ocol ; Târgovişte,

Judecătoria

1925;

localitate, ci să se specifice şi în-

Noţiunea de mandatar

de

din
din 1925).
26 August 1924, Dreptul 19
ari, 27
12. a) Potrivit dispoziţiunilor
ari. 78 din
din legea agrară, combinat cu
icat la 19
regulamentul acestei legi, modif
dă a mogken
de
e
actel
contr
1925,
Augusi
încheii,
prier
expro
urma
în
se
şiilor răma
prevă
lor
liăţi
forma
a
ctare
iate fără respe
ile şi
zute de aceste texte, nu sunt valab

restricţie.
nicio
1925, Pand. Săpt.

9. Pentru ca condiţiunea esenţială a unui contrat, aceea a “acordului de voințe
sau a consimţimântului tuturor contractanţilor, să fie îndeplinită, nu este suficient să se arăte numai numele mandata.rului reprezentând mai multe persoane

dinti?o

Buc.
Buc. III, 20t0
Judiciar, 58 din

condiţiune
o
solemnitatea autentificării,
nţiunii.
conve
tea
ilita
valab
u
pentr
esenţială,
rezulte
să
ta
aceas
ca
însă
ţia
cu condi
Ro,
(Trib
esă.
.expr
ne
laţiu
dintr'o stipu
Curier
manaţi s. |, 277 din 18 Tunie 1925, Î, com.
s.
Jud. 20 din 1936; Trib. Ilfov,
1925, Dreptul 21
356 din 8 Decemvrie

iractelor sinalgmatice şi funcțiunea sa nu
este decât exerciţiul sub forma de excep-

persoane este valabil acceptată
obiect
întregul
singură pentru

libere

sunt

Părţile

A.

Curier

1925.

Lunie

10

1925).
1].

(C.

hotărîrii.

înaintea

deplinească obligaţiunea sa, dacă nu este
gata ea însăşi dea o îndeplini pe a sa,
2 sau: excepţiunea non ad impleti contractus intră în efectele naiurale ale condin
acţiuni
ție a unei
Fălticeni. Sent, No. 144
Gen. 1925, No. 1901).

Art, 1295

VINDERI

şi

însă

Codul

nţă.

comercial

român

prevă-

de

răspuns,

prude
nţa
zând mai multe dispozițiuni în privi
a apromisiunilor (art. 35—38), validitate
stacestor convenţiuni nu mai e azi conte e;
zilnic
tă, intrând în uzul tranzacţiunilor
d)

obligă

O

produce

ofertă

pe

în timpul

răspunsului,

înlăuntrul
vea poate

fără

ofertant
iar

dacă

termen
dacă

necesar

acceptarea

pentru

e făcută

cu

se

darea

termen,

termenului hcordat. Acceptafi tacită. În acest caz, promi-

siunea de vânzare se transformă în pronumisiune sinalagmatică care e valabilă
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Art. 1295
mai

DESPRE

dacă

e acord

perfect

asupra

obiec-

rii, o

nunțat

personal

f)

O

ofertă

fi

retractată

renăscută

după trecerea
răspuns;

8)

nu

fraude
27

se

la

necesar

decât

1925,

în

lege.

Curier

(Trib.

aunei

Botoşani,
35

din

1925).

13.

Conform

art.

1295 e. civ. vânzarea

este perfectă între părţi şi proprietatea
este de drept strămutată la cumpărător
în privința vânzătorului îndată ce părţile
Sau îuvoit asupra
lucrului şi preţului,
deşi lucrul nu se va fi predat şi preţul
încă nu se va fi numărat,
Prin urmare, în speţă, reclamanta nu

este

îndrituită

cele

29

a pretinde

pogoane,

care

fructele

au

fost

civ, No. 1088. din
Jud. 1_ din 1926).
14. Dacă

10

Iulie

de

pe

strămutate

de drept pâriţilor din chiar
vânzării. (Trib. Ilfov s. III, ce.

momentul
civ.. sent.

1925,

Curier

între părţi au intervenit

două

scrisori: una prin care o
parte face o
ofertă de vânzare de materiale cu un preţ
determinat iar cealaltă parte acceptă oferta făcută în privința materialelor şi a

preţului şi cere predarea mărfurilor oferite, aceste două scrisori, mai cu seamă
ultima, trebuesc considerate ca constituind
o. vânzare perfectă, deoarece potrivit dispozițiunilor art. 1295 din codul civil, vinderea este perfectă între părți, de îndată

ce ele s'au
pra

învoit

preţului,

asupra

deși

lucrul

lucrului

încă

și asu-

nu

s'a

pre-

dat şi preţul încă nu se va fi numărat,
(Trib. Ilfov, s. III. e. c., 30 Sept. 1995;
Ţur.,

„15.

Gen.

1926

No.

Opţiunea

misiune

de

unilaterală

cel ce oferă,

un

429).

vânzare
şi

fiind

constituind

angajament

o propentru

definitiv,

promitendul nu poate retrage oferta înăuntrul termenului fixat pentru acceptarea ei. (Trib. Botoşani, 18 Octomvrie 1995.
Pand. Rom. 1926, TI. 254).

„16.

Când

vânzarea

mită

cerea

dată

în act s'a

definitivă

şi cel

actelor

va

stipulat

clauza

se

va

face

care

va

renunța

pierde

dreptul

la

că

o anu-

la

acţiunea

II,

325

din

24

în

reziliere

(C. Apel Bucureşti

Octomvrie

Apel 1 din 1926).
!
17. Concertul fraudulos,

1925,

Bul.

care

a

s.

C.

avut

loc între al doilea cumpărător şi vânzător, la facerea unui act de vânzare, cu

scopul

de

rapidă

pe

a

frauda

primul

printr'o

transcriere

cumpărător,

care

a do-

mai

legii

Judiciar,

vânzare,

este suficient pentru
înlăturarea ultimei
vânzări, fără să mai fie nevoie a stabili
şi frauda săvârşită,
cu
ocaziunea
tran-

dată

cazul

într'u

bândit acelaşi imobil dela acelaşi vânzător,

pentru

regulamentului

aplică

această

lunie

nu

acceptare

timpului

Sancţiunea

grare

tacit

prin

schimbă

să

consimtă la o nouă arendare. cât timp
vechiul contract de arendă subsistă;
poate

la

nu poate fi admisă.

plată și nici termenul de arendare. Şi nici
putea

nu

zarea are a-şi produce efectele dacă se
constată în fapt că cumpărătorul m'a re-

şiei, neavând abilitatea necesară pentru a
consimţi și pentru minor, tutorul putând
da în arendă numai cel mult pe 5 ani,
nu prevede nici prețul şi modalităţile de
nu

clauză

asupra vânzării, ci numai că ele şi-au rezervat dreptul ca întrun anumit termen
să poată renunţa la ea; prin urmare, vân-

simţimântul pentru arendare e dat numai de un copărtaş pe a 6-a parte a mo-

ofertaniul

asemenea

civil

nimic natura şi efectele acordului părților

tului şi preţului și dacă întruneşte toate
condiţiunile
esenţiale
peniru
existența
contractului;
e) O ofertă e valabilă când e făcută
unei persoane
nedeterminate. In specie,
oferta de arendare nu are caracterul unei
oferte sinalagmatice, deoarece nu prevede
obiectul de arendat şi întinderea, iar con-

chiar

Codul

VINDERI

fa-

cumpără-

scrierii

ei.

(Trib. Prahova. ], 3 Noemvrie

1925, Curier Jud. 40 din 1925).
$
o vânzare de mărfuri, când pretul nu este făcut global ci pe măsură,
perfecțiunea şi definitivitatea vânzării nu

este încheiată decât în momentul

măsurii,

când proprietatea irece dela vânzător la
cumpărător.
In asemenea împrejurări nu

poate fi nicio obligaţiune la plata prețului total, fiindcă până în momentul mă-

surării acest preţ nu este determinat. Prin
urmare, dacă cumpărătorul a refuzat să
plătească în prima zi, când a măsurat şi
a voit să ridice o parie din martă, şi preţul

mărfii ce nu a putut fi măsurată, atunci aceasta

nu

refuze

a face

zultă

crului

tate

îndreptăţeşte

pe

să-şi îndeplinească
predarea

din
şi

de

acordul

a

mărfii

măsurată,

produs

preţului

măsură,

vânzător

obligaţia

să

sa de

care

re-

în privința

determinat

(Judecătoria

lu-

pe

uni-

mixtă

Oc-

nele-Mari
(Vâlcea)
58 din
18- Ianuarie
1926, Justiţia Olteniei 617 din 1926).
19. Potrivit art. 1295 e.
civ., vânzarea
este perfectă între părţi şi proprietatea

este
în

de

drepi

privința

țile sau

strămutată

la cumpărător

vânzătorului,

învoit

asupra

îndată

lucrului

ce

păr-

şi asupra

preţului, deşi lucrul încă nu va fi predat
şi preţul nu va fi numărat, fiindcă în
regulă generală,
dreptul de proprietate

se

transmite

care trebue
zării.

Vânzarea

prin

să

simplul

existe

nefiind

în

un

consimţimânt,

momentul

act solemn.

vân-

nu

se

cere pentru validarea acestui contract alte
condițiuni şi nici
vreo
formă
solemnă
pentru manifestarea
consimțimântului şi

existența lui, instanţele de
drept de a aprecia, după

cauzei,

dacă

el

a

existat

fond sunt în
împrejurările

sau

nu.

Prin urmare, în speţă, din chitanţă con-

statându-se că condițiunile vânzării există
şi numai termenul în care se va redacta
actul definitiv, care constitue proba vân-

zării,

este

a

fost

valabilă

fixat
şi

de

părți

cuprinde

—

toate

vânzarea

elemen-

tele cerute de lege. (C. Apel Bucureşti s.
IV, 55 din 25 Februarie 1926, Bul. C. Apei
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Codul

civil

7 din
Rom.

DESPBE

1926, Curier Jud.
1926, III, 152).

18 din -1926, Pand.

termenii art. 1294, 129 şi
20. Din
1296 c. civ., vânzarea poate fi făcută prin

act autentic sau sub semnătură privată
şi părţile poi stipula că actul definitiv se
va redacta sub o anumită condițiune sau
întrun anumit termen, fiindcă vânzarea,
ca orice contract, poaie fi făcută sub condiţie suspensivă, iar dacă această condițiune nu e clar exprimată încât instanța
de fond are dreptul de a aprecia care a
fost intențiunea părţilor contractante şi
dacă ele au înţeles de a se lega actualmente sau de a lăsa convenţiunea lor în
stare de proect până la îndeplinirea acestui eveniment viitor, subordonând existența 'chiar a convenţiunilor' redactării
unui

act.

Prin urmare, în speţă, din chitanţa şi
recunoașterea părților nereieşind că ele
au înțeles să facă numai un simplu proect de vânzare, fără nicio valoare juridică, ci o adevărată vânzare, numai ca
redaciarea actului definitiv să o facă în
termen de 14 zile, vânzarea nu este făcută
sub o condiţiune suspensivă. (C. Apel Bucureşti, s. LV, 55 din 25 Febr. 1926, Bul.

C.

Apel,

1926,

7 din

Pand.

1926, Curier

Rom..

1926,

IL,

Jud.

18 din

132).

21. In fapt: Chitanţa de vânzare imobiliară, recunoscută de vânzător şi transcrisă. La acţiunea
cumpărătorului
ca.

vânzătorul

să-i facă act definitiv de vân-

zare, vânzătorul a obiectat că,
ianţă, pe care n'o contestă, nu
valoare
legală,
neprevăzând

tea dublului exemplar,

acea chiare nicio
formalita-

iar un terţ, căruia

vânzătorul i-a vândut posterior acelaşi imobil, a susținut că nu-i poate fi opozabilă, din acelaşi motiv, transcrierea ei.

Ambele

apărări

au

fost

respinse

de

in-

stanța de fond, a cărei sentință a fost
confirmată de înalta Curte.
„În drept: Este constant în cauză că
vânzarea adică existența acordului de voințe asupra elementelor prevăzute
prin

Art.

1296.
— Vinderea

diţiune 1).

Fa poate avea

art, 1295 ce. civ., a fost recunoscută între
NI
,
„
părți.
ale
vânzării
convenţiunea
Întrucât
existența legală prin simplul efect al consimţimântului părţilor fără a se cere pentru aceasta un act seris, cu drept cuvânt
şi fără a comite exces de putere sau &
viola disp. art. 1179 e, civ., Tribunalul a

o vânzare

considerat în speţă ca valabilă

care fără a fi contestată de părţi se obiecta numai că actul constator al ei, adică
instrumentul probator, nu îndeplinea condițiunea dublului . exemplar cerută prin
art, 1179 c. civ., căci 0 asemenea obiec-

țiune

valabilitatea

pentru

a vân-

în sine

zării putea să prezinte interes numai în:
cazul că nu s'ar fi recunoscut încheierea

învoelii
De

de

vânzare.

asemenea,

actul

chitanţă

în

chestiu-

formalitatea dublu-

ne deşi nu îndeplinea

lui exemplar, însă din moment ce în indicaţiunile din speţă, această împrejurare nu putea să aibă vreo influenţă asupra
existenţei vânzării, urmează de. aci că
transcrierea unui atare act îşi păstrează.
faţă de terți toate efectele pe care iran-

scrierea le implică.

(Cas. IL, dec.

1899 din

12 Martie, 1926, Jur. Gen. 1926 No 1177).
22, Instanţele de fond sunt în drept ca,

din

tanţe

examinarea
de

vânzare

conţinutului
să constate

unei

dacă

chi-

în în-

tenția părţilor a fosta se vinde un întreg
imobil sau numai parte din el. Aceasta
este o chestiune de fapt. (Cas. 1, 3004, din
9 Iunie 1926, Curier Jud. 39 din 1926).

23.

Actul prin care se constată o vân-

zare este nul și fără
prinde şi prețul; iar

efect, dacă nu
mențiunea că

cupre-

țul sa primit nu este de natură a Pace
dovada preţului cerut ca element esenţial
de legiuitor. (Trib. Iaşi, s. III, 21 lunie
1926.
24.
1175,
1201,
tive;

se poate

de obiect

Art, 1296

VINDERI

Pand. Rom. 1926,
A se vedea: art.
notele 5 şi 9; art.
nota 39; art. 1204,
art. 1802 cu notele

III, 152).
”
966, nota 4; art.
1179, nota 4; art.
cu notele respecrespective.

iace sau pur

sau sub

două sau

mai

multe lucruri

conalter-

native.

In toate cazurile efectele sale sunt regulate după principiile
generale ale convenţiunilor. (Civ. 942 urm., 1004 urm., 1021 urm.,
1026

urm.,

1033,

Text. fr. Art.

1302;
1584.

—

C. com.

63; Civ. Fr. 1584).

La vente peut tre faite purement et simplement,

ou sous une condition soit suspensive, soit râsolutoire.

“Elle pent aussi avoir pour objet deux ou plusieurs chosesalternatives.
Dans tous ces cas, son effet est râgl6 par les principes gânâraux des

ventions.
1) Art, francez corespunzător 1584, continuă: „soit suspensive, soit resolutoira“.
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con-
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DESPRE.

Codul

VINDERI

civil
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rezerva efectelor transcrierii actului de vânzare dacă este vorba de un imobil. (Du-

ALFABETIC

(la doctrină)
Alternativă 2, 36—38.
Anulare 7, 25, 26, 28, 33, 34,
Apreciere 41.
Clauză penală 45, 46.

Condiţiune 1 urm.
Condiţiune accesorie 45.
Condiţiune cazuală 29.

-Condiţiune
Condiţiune
,
30,
“Condiţiune

ilicită 1, 33.
potestativă 25-

16—234, 40,

rezolutorie

4,

Condiţiune suspensivă 4—
5, 40,
:Conservare 10, î1.
Daune-interese 48.
Deces 14, 28,
Drept real 11, 23.
Faliment 15.
Fructe 8, 21.
Imobil 7, 11.
Xncetare din vieaţă 14, 28.
inexistenţă 12, 13.
Insolvabilitate 43.
Moarte 14, 28.

Modalitate

1.

Moştenitori 14,
-

Nebunie

28.

Nulitate 7, 25, 26, 28, 33, 34.
Ofertă unui alt cumpără:
tor 39—44.
Opţiune 2, 36—38.
Ordine publică 1, 33, 34,
Pact comisor expres 19.
Pact de protimiseos 47—49.
Preferinţă 44, 47, 49.

Preţ

9, 20, 24, 45.

Prohibiţie

de

instrăinare

Promisiune 27,
Retroactivitate 38,
Rezoluţiune 22, 31, 32.
Risicuri 7, 20.
Solidaritate 45,
Stipulaţii accesori 45,
Termen 2,30—32, 39,41. 45.
Transcriere 7, 11.
Vânzare 1 urm,
Vânzare cu pact de răscumpărare 32.

1, Poirivit principiului libertăţii convenţiunilor, vânzarea poate fi subordonată
la toate condiţiunile şi modalităţile pe cazi
părţile vor să le pue, însă condiţiunile nu
trebuesc să fie imposibile, ilicite sau imozale. (Baudry et Saignat, Vente, No. 141;

Alexandresco,

VIII,

5).

partea

II, p. 167, text

:

2. Astfel, vânzarea poate fi pură şi sim-

plă, condiţională, cu termen, alternativă,
etc. (Alexandresco, VIII, pariea II, p. 167).
-8. Chiar în cazul când condiţiunile nu

sunt formal exprimate în contractul de
vânzare, ele pot rezulta din împrejurări.
(Dailoz, Re&p., Obligations, No. 1166; Suppl.,
Obligations, No. 442; Vente, No. 66; Alexan-

dvesco

VIII,

partea

II, p. 168, nota).

4. Condiţiunea poate fi suspensivă sau
rezolutorie. (Alexandresco, VIII, partea II,
p. 168, nota).

5. Vânzarea poate fi făcută sub condițiune suspensivă. (Dalioz, Râp., Vente, No.
197; Alexandresco, VIII, partea II, p. 168,

nota).
6. Vânzarea făcută sub condiţiune suspensivă este perfectă între părţile contractante şi niciuna dintre ele nu-şi poate re-

irage consimțimântul fără voia celeilalte
părţi, însă până la îndeplinirea condiţiunii,

ea nu produce niciuna din consecinţele sale

legale.
Vente,

(Duranton, XVI, No. 60; Troplong,
Î, No. 54; Dalloz, Reâp., Vente, No.

197; Alexandresco,
VIII, partea

II, p. 169).

„7. La vânzarea sub condiţiune suspensivă, vânzătorul rămâne proprietar, având
riscurile în sarcina sa şi putând să vândă
altuia lucrul, însă dacă se îndeplineşte con-

diţiunea.

vânzarea

a doua

XVI,

No.

62;

Troplong,

Vente,

|.

ranton,

XVI,

No.

66;

Troplong,

Vente,

[.

No.

169).

54;

este anulată,

cu

Alexandresco,

9. Până

pensive,

VIII.

la îndeplinirea
cumpărătorul

partea

IE, p.

condiţiunii sus-

nu

datoreşte

pre-

țul vânzării. (Baudry et Saignat, Vente, No.
142).

10. Până la îndeplinirea condiţiunii sus-

pensive, cumpărătorul poaie face acte de
conservare. (Dalloz, Râp., Vente, No. 198).

11. Astfel, cumpărătorul poate transcrie

actul
zabil

său de
terţilor

terval,
vândui

Doctrină,

şi nota

ranton,

No. 54; Dalioz, Râp., Vente. No. 197; Baudry et Saignat. Vente, No. 142; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 169, 170, 171).
8. Până la îndeplinirea condițiunii suspensive, fructele aparţin vânzătorului. (Du-

cumpărare pentru a fi opocare ar dobândi, în acest iîn-

drepturi reale asupra
dela vânzător. (Baudry

Vente, No. 142; Alexandresco,
II, p. 169, 170).

12. In

cazul

când

imobilului
et Saignat,

VIII,

condiţiunea

partea

suspen-

sivă nu se îndeplineşte. vânzarea se consideră ca şi cum nu ar fi avut loc, cu toate

consecinţele.

(Dalloz,

Alexandresco,

Rep.. Vente, No. 18;

VIII,

partea

II,

p.

170).

ă

13. Dacă
se îndeplineşte condiţiunea
suspensivă, cumpărătorul se consideră proprietar

de

la

daia

vânzării

cu

toate

con-

secinţele. (Duranton, XVI, No. 61; Dalloz,
heâp., Vente, No. 1850; Suppl., Obligations,

No. 451 urm.; Vente, No. 169; Baudry et
Saignat, Vente, No. 142; Alexandresco, VIII,

partea II, p. 170).
14. Dacă înainte de îndeplinirea conditiunii suspensive, una din părţi încetează
din vieaţă, drepturile sale se transmit moştenitorilor

197).

săi.

(Daloz,

Râp..

Vente,

No.

15. In cazul când până la îndeplinirea
condiţiunii suspensive, cumpărătorul este
declarat

în

faliment,

vânzarea

se

va

exe-

cuta dacă se îndeplineşte condiţiunea. (Dalloz, R€p..

Vente,

No.

197).

16. Vânzarea poate fi făcută sub condiţiune rezolutorie, (Dalioz, Rep... Suppl.
Vente, No. 68; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 168, nota 171).
17. Condiţiunea
rezolutorie poate
rezulta fie din o clauză formal exprimată,
fie din termenii convenţiunii care nu lasă
nicio îndoială asupra intenţiunii părţilor

în această privinţă. (Dalloz, Rep., Suppl,,
Vente. No. 68; Alexandresco, VIII, partea
TI, p. 168, nota).

18. Condiţiunea rezoluiorie
subînţeleasă în cazunile când
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este chiar
una dintre,

Codul civil

DESPRE

părţi refuză să-şi execute obligaţiile
ÎI, p.
VIII, partea
(Alexandresco,
nota 1).
i

Art. 1296

VINDERI

„30. Nu trebueşte să se confunde cu con-

sale.
168,

diţiunea

pur

19. Când părţile adaugă în contractul de

(Dalloz,

Râp.,

31. Este

vânzare un pact comisoriu expres, există
(Beudani,
expresă.
rezolutorie
condiţie
Vente, No. 310; Alexandresco, VIII, partea

II, p. 168, nota 1).

stipulează
dreptul să
determinat
încheiată.
Guillouard,

condiţiune

sub

vânzare

de

caz

In

20.

rezolutorie, proprietatea lucrului este tran-

185; Baudry

No.

Alexandresco,
-

et Saignat,

21. Cumpărătorul sub condiţiune rezolatorie are dreptul la fructe, fiind posesor
de bună credinţă. (Dalloz, Râp., Vente, No.
200).

92. In cazul când se îndeplinește condi-

jiunea rezolutorie, vânzarea este rezolvită
şi se consideră că nu a avut niciodată loc,
cu toate consecinţele. (Dalloz, Râp.. Vente,

No. 185; Baudry et Saignat, Vente, No.
1442; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. (71,
172).

drepturile ce le-a conasupra lucrului suni

23. In acest caz,
ferit cumpărătorul

nimicite de plin drept, iar cele conferite
de vânzător rămân valabile. (Dalloz, Râp..
Vente, No. 200; Baudry et Saignat, Vente,
No.

partea

VIII,

Alexandresco,

442;

II, p.

172).

24. In caz de în deplinirea condijiunii
rezolutorii, dacă preţul a fost plătit, vânzătorul

va

trebui să-l

restitue.

(Baudry

et

Saignat, Vente, No. 142; Alexandresco, VIII.
partea II, p. 172).
- 25. Vânzarea
făcută
sub
condiţiune
pur

potestativă

este

nulă.

(Dalloz,

Rep.

Vente, No. 191; Suppl., Vente, No. 70; Alexandresco, VIII, partea II, p. 167, nota

5. 169).

este

26. Astiel,

nulă

făcută

vânzarea

sub condiţiunea: dacă cumpărătorul sau
vânzătorul voieşte. (Troplong, Vente, Î, No.
50; Dalloz, Râp., Vente, No. 191; Alexandresco, VIII, partea II, p. 169).
27. Obligajiunea uneia din părţile contractante poate fi valabil subordonată unei

condițiuni pur potestative din partea celeilalte

părți,

însă

în acest

caz,

nu

este vân-

(Dalloz,
zare ci promisiune de vânzare.
Rep. Suppl., Obligations, No. 437; Vente,

No. 71).
28. În acest caz, dacă partea, la voința
căreia este supus contractul de vânzare.
înnebuneşte,
sau
vieață
din
încetează

de

a-şi

Vente, No.

71).

înainte

fi manifestat

voinţa, vân-

zarea va fi nulă, deoarece condiţiunea nu
mai poate fi realizată. (Dalloz, Rep., Suppl.,

,

20. Vânzarea făcută suh condiţiune
zuală şi potestativă, adică aceea care

cade-

pinde de o întâmplare pe care 0 poate face

să se realizeze sau nu, este valabilă.
loz, Rep.. Vente, No. 192).

(Dal-

valabilă

când va crede.

193).

vânzarea

în

care

se

că una dintre părți va
avea
rezolve vânzarea întrun timp.
dacă nu-i va conveni afacerea
(Dalloz, Rep., Vente, No. 205;
Vente, I, No. 61).

termenul în care una

bry et Rau, ed. 4-a, 1V, 8 552, text şi nota

partea

VIII,

No.

din părți va putea să rezolve vânzarea au
poate fi stipulat mai lung de cinci ani ca
la vânzarea cu pact de răscumpărare. (Au-

?

Vente,

Râp.,

termen

Vente,

32. In acest caz,

smisă cu toate consecințele, imediat cumpărătorului, care va suporta riscurile, trebuind să plătească îndată preţul. (Dalloz,
Vente, No. 142;
II, p. 171).

potestativă, dreptul uneia din

părți de a fixa un

4, p. 359; Guillouard, Vente, Î, No. 61).
33. Vânzarea
făcută
sub
condiţiunea
unui lucru imposibil, sau contrară ordinei
publice sau bunelor moravuri sau oprită
de lege este nulă, deoare dispoziţiunile art..
1172 ce. civ. în. (1088 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea la orice contract deci şi

la vânzare. (Dalloz, Râp., Vente,
Alexandresco, VIII, partea II,
nota 3).

34. Astfel,

nulă

este

No.
p.

condiţiunea

194;
167,

pusă

într'un contract de vânzare că cumpărătorul

nu are dreptul să vândă lucrul ce a cum-

părat,
blice.

deoarece este
(Dalloz, Rep.,

contrară ordinei puVente, No. 227; A-

lexandresco, VIII, partea II, p. 181).
35. Cu toate acestea, dacă prohibiţiunea

de înstrăinare

şi se bazează

este temporară

pe un motiv legitim, ea este valabilă, (Dal-

joz,

Râp.,

Suppl.,

Alexandresco,

Vii,

Vente,

partea

No.

74;

Contra:

II, p. 182).

36. Potrivit dispoziţiunilor art. 1584 c..
civ. În. (1296 ce. civ. rom.), vânzarea poate:
avea de obiect două sau mai multe lucruri
alternative. (Baudry et Saignat, Vente, No.
145; Alexandresco, VIII, partea Il, p. 15,
168, nota 1, 172).
37. În cazul unei vânzări de lucruri alternative, până ce cumpărătorul sau vânzătorul îşi exercită dreptul de opţiune, nu
există drept vorbind vânzare, deoarece lu-:
crul a cărui proprietate s'a transmis nu este.

cert.

145;

Alexandresco,

172).

38. Când

et Saignat,

(Baudry

încă

VIII,

partea

II, p.

No.
15.

se va exercita dreptul de op-

țiune, opţiunea va opera în mod

şi dreptul

Venie,

cumpărătorului

retroactiv

asupra lucrului

asupra căruia s'a exercitat opţiunea, se va:
sui la data încheierii contractului de vânzare. (Baudry et Saignat, Vente, No. 143; Alexandresco, VIII, pariea II, p. 16, nota,
175),

Ă

sub.
făcută
309, Vânzarea este valabil
condiţiunea ca întrun termen anumit să
nu se prezinte un alt cumpărător care să
ofere un preţ mai mare sau condițiuni mai
avantajoase decât cele ce le-a oferit cumpărătorul. (Dalloz, R&p., Vente, No. 206; Gu-

illouard, YVente, I, No. 59; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 175, 174).
40. Această condiţiune poate fi prevăzută într'un contract de vânzare sub formă

— DI —

Art.

1296

DESPRE

suspensivă sau sub formă rezolutorie,
loz, R€p., Vente, No. 206).

VINDERI

avantajoase

decât

mul cumpărător,
tractul de
No. 207).

de

pri-

cu care s'a încheiat

con-

vânzare.

cele

făcute

(Dalloz,

Râp.,

Vente,

42, Chiar dacă oferta făcută de cel de
al doilea cumpărător ar fi mai avantajoasă,
vânzătorul poate
părător, deoarece

accepta pe primul cumeste la facultate numai a

lui să admită sau nu cea de a doua ofertă.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 209).
43.

In cazul

când

cel de al doilea

părător este insolvabil, primul

cum-

cumpărător

va avea dreptul să ceară menţinerea contractului său,
pe motiv de fraudă. (Dalloz,
Rep., Vente,
No. 208).

44. Primul
dacă

cumpărător

acceptă

aceleaşi

va

fi

oferte

pe

face cel de al doilea cumpărător.

Vente,

III, No.

446 urm.;

preferit
care

le

(Pothier,

Duvergier,

Vente,

I, No. 77; Troplong, Vente, IL, No. 78; Dalloz, R6p., Vente,
No.
212;
Guillouard,
Venie,

Î, No.

59;

Huc,

X, No.

15;

Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 174).
45. La vânzare pot îi adăugate anumite
stipulațiuni accesorii, denumite, în mod
impropriu, condițiuni, cum ar fi o pedeapsă
în caz de neexecutarea contractului, solidaritaiea, un termen pentru plata preţului

sau pentru predarea lucrului, etc. (Dalloz,
Rep. Vente, No. 225, 228; Suppi., Vente,
No.

73).

46. Partea căreia îi sunt impuse aceste
condițiuni va fi obligată să le observe.
(Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No. 73).
47, Se mai poate prevedea în contractul de vânzare o clauză cunoscută la Romani sub numele de pacium de protimiseos, prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul să-şi reia lucrul vândut, cu preferinţă

înaintea

altuia, în caz când

- se va hotărî
VIII, partea

48. În

să-l
vândă.
II, p. 174).

cazul

când,

cu

cumpărătorul

(Alexandresco,

toată

clauza

de

preferință, cumpărătorul
a vândut unei
alte persoane lucrul cumpărat, vânzătorul
nu poate reclama lucrul dela noul cumpărător, însă va avea acţiune în daune-inte-

rese contra cumpărătorului său. (Duvergier,
Vente, ÎI, No. 15; Troplong, Vente, I, No.
132; Laurent,

XXIV,

No.

17, 154, 135;

Bau-

dry et Saignat, Vente, No. Zi urm.; Guillouard, Vente, I, Nou 60; Alexandresco,
VIII, partea Ii, p. 175; Contra: Larom-

civil

Jurisprudenţă

(Dal-

41. Tribunalele vor hotărî dacă ofertele
făcute de cel de al doilea cumpărător sunt
mai

Codul

(Continuare
1. Conform

mentul

legii

dela

1924 până

articolului

agrare,

81

la 1927)
din

Statul

Regula-

are

dreptul

să-şi exercite dreptul de preemţiune asupra moşiilor cultivabile rămase după ex-

propriere,

ce depăşesc 50 ha., atunci când

proprietarul ar voi să le vândă. Faptul de
a oferi Statului moşia, în toate condiţiunile
legii agrare şi Statul neacceptând imediat
vânzarea fără condițiuni, dreptul de
preemțiune nu-şi mai
poate
produce eiectele,

ofertantul-vânzător, în acest caz, fiind degajat de răspundere căire Stat, putând vinde
în mod valabil moşia unei terţe
persoane.

Prin simpla ofertă acceptată de

condiţiune

impuse

de

a

de art. 81

irimite

diferite

Stat, sub

acte

ne-

din Regulamentul

legii

agrare, nu s'a putut perfecia vânzarea conform art. 1295 şi 1315 ce. civil, în acest

caz fiind o vânzare „pendente conditione“,
conform art. 1296 codul civil. Nevalabilitatea vânzării conform textului Regulameniului legii agrare

şi a art. 52 din lege, este

numai atunci când sar fi făcut o vânzare
ocultă, fără încunoştiinţarea casei centrale,
caz în care ar îndritui-o să ceară substi-

tuirea ei în drepturile cumpărătorului conform art. 81 din Regulamentul
nu şi când a încunoştiinţat-o

legii agrare,
şi vânzarea

nedevenind perfectă, prin temporizarea răspunsului

acceptării

definitive,

unor acte neimpuse

din

de Regulamentul

agrare. (Irib. Olt, 523 din
Curier Jud. 2/1926).

cauza

legii

25 August

1925,

2. Opţiunea de vânzare fiind o promisiune unilaterală şi constituind pentru cel
ce oferă, un angajament definitiv, promitendul nu poate retrage oferta înăuntrul
termenului fixat pentru acceptarea ei. (Îrib.
Botoşani,
1926,

18

Octomvrie

1925,

Pand.

Rom.

II, 254).

3. Pentru ca o vânzare să fie perfectă,
trebue ca părţile să fi căzut de acord, nu
numai asupra obiectului şi asupra preţului
vânzării, ci şi asupra celorlalte condițiuni
în care au înţeles să-şi dea consimţimântul.

Astfel,

când

părţile

au

subordonat

în-

cheierea vânzării, condiţiunei ca cumpărătorul să procure vânzătorului întreţinere
şi să-i acorde şi dreptul de habitaţiune în

imobilul vândut, deşi acordul părţilor este
stabilit în privinţa preţului și obiectului
vânzării,

totuşi

vânzarea

nu

poate

fi con-

biere, Obligations, Art. 1138, No. 16; Huc,
X: No. 189).
49. Dacă însă, terţul cumpărător a cunoscut pactul de preferinţă şi intenţia vâri-

siderată ca perfectă, dacă părțile nu au
căzut de acord şi în privința modalităţilor
sub care trebue
îndeplinită condiţiunea
stipulată în privinţa întreţinerii şi habita-

zătorului de a se folosi de el, acesta va
avea acţiune pentru a reclama lucrul dela
noul cumpărător. (Alexandresco, VIII, par-

țiunii. (Trib. Ilfov, S$. I, ce. e. 157
lanuarie 1926, Dreptul 8/1926).

tea ÎI, p.

20;

176).

4, A se vedea:
art.

1298,

nota

art.
4

din

27

1295, noiele 8, 12 şi

Codul

DESPRE

civil

de

1297.— In caz

Art.

Art, 1297

VINDERI

dare de arvună !),

prin

făcută

vindere

efect:

convenţiunea accesorie a arvunei nu va putea avea niciun
1. Dacă convenţiunea principală a vinderii este nulă;
3. Dacă
4. Dacă
niciuneia din
Arvuna
prestaţiunile

vinderea se reziliază prin comun consimțimânt;
executarea vinderii a devenit imposibilă fără culpa
părți.
în aceste cazuri se va înapoia sau se va prinde în
reciproce, după împrejurări. (Civ. 1032. 1067, 1156,
1590).

Fr.

Civ.

1298;

1590.

fr. Ari.

Teat.

i

executează;

se

vinderea

2. Dacă

—

Si la promesse

de vendre a &tE faite avec des arrhes,

ehacun des contractants est maître de sen d&partir.
Celui qui les a donnses, en les perdant,
Et celui qui les a regues, en restituant le double.
Bibliografie (continuare).
sub

Zonescu M. C., Notă
12— 15/1925.
INDEX

Judec.

ALFABETIC

(la doctrină).
Accesorii
Acont 12,
Apreciere
Arvună 1

5
13, 14.
suverană
urm.

Bani 1, 2.

Clauză

penală

Locaţiune 1, 10.
Lucru mobil 2.
Neglijenţă 2.
Obligaţie civilă 5,
Obligaţie naturală 5.
Obligaţie principală 5.
Obligalie pură şi simplă 5.
Pierderea lucrului 2.
Perfectarea vânzării î, 3.
,
Preţ 11, 12, 13.
„Probă 15.

13.

6, 7.

Condiţiune 5.

Constrângere la executare
,
3,6.
Definiţie 1.
Dezicere 1, 4, 7—9, 14.

Dovadă

15.

Indoială

13.

Drept italian
Imputare 11.

| Responsabilitate 2.
Restituire 11.

3.

Termen 5, 8.
Vânzare 1 urm.

1. Prin

arvună

o sumă

dă
o
părți
contract, cum

se

înţeleg

de bani, pe

lucrurile,

care una

în

din

unui
ocazia
cu
celeilalte,
ar fi o vânzare, o iocaţiune,

etc., fie ca semn al perfectării contractului,se
fie pentru a-şi procura mijlocul de a
putea dezista de el. (Alexandresco, VI, p.
287, 288; VIII, partea II, p. 44, 45).

9, În genere, astăzi, arvuna constă înca arda
părţile pot
însă
to sumă,
vună un lucru mobil, în care caz, acel
care primeşte acest lucru trebueşie să îngri-

jească de el, deoarece dacă se pierde, el va
răspunde chiar de simpla neglijenţă. (Pothier, Vente, III, No. 504; Duvergier, Vente,
1, No.

141;

Alexandresco,

partea II, p. 45, nota).

1924,

lunie

VI,

p..288;

VIII,

3, In dreptul nostru, ca şi în cel italian,
arvuna se consideră, în genere, ca un semn
a] perfectării contractului și ca un mijloc
1) A se vedea textul Codului
Codul Calimach, Art. 1225.

Caragea

Oltenie

Justiţia

de constrângere la executarea lui. (Alexandresco, VI, p. 295; VIII, partea |, p. 48).
4, Şi în dreptul nostru, părţile pot da
prin convenţia lor, expresă sau tacită, ar
vunii caracterul de dezicere. (Alexandresco,

VI, p. 297;

VIII, partea II, p. 49).

5. Arvuna este un accesoriu al unei obligaţiuni principale, care poate fi civilă, naturală, pură şi simplă, condiţională, cu ter-

men,

etic.

(Alexandresco,

VI, p. 288)..

6. Când arvuna a fost dată în scopul
asigurării
executării
contractului,
în
caz
de
nexecutarea
contractului
din
partea uneia dintre părţi, ea are toate caracterele şi efectele clauzei penale, cu deo-

sebirea- că ea constă

Doctrină.

genere

10

ocol rural Brabova-Dolj,

în o prestație

efec-

tivă, pe când clauza penală constă în o pro-

misiune. (Alexandresco, VI, p. 288, 289).
7. Când arvuna are caracterul de dezicere, ea se deosebeşte de clauza penală,
deoarece partea în culpă nu se poate lepăda

de

contract,

dacă

partea „care

nu

e

în culpă cere executarea lui. (Alexandresco,
VI, p. 289).

8. Dreptul de a se dezice dela contract
trebueşte să se exercite în termenul prevăzut în convenţiune, iar în cazul când
în convenţiune nu s'a fixat termenul, dezistarea va trebui să se facă în termenul

fixat de justiţie după cererea uneia din
părţile contractante. (Demante et Colmet
de Santerre, VII, No. 11 bis, VI, VII, VIII;
Guillouard, Vente, I, No. 24; Alexandresco,
VI, p. 289).
9. Facultatea de dezicere nu se mai
poate

(Partea III, Cap.

— 513—

exercita
2,

art.

31)

în

urma

relativ

la

executării,
vânzarea

cu

chiar
arvună

şi

Art, 1298
parţială

p. 290).

DESPRE

a contractului.

:

10. Dispoziţiunile

civ.
mai

VINDERI

(Alexandresco, VI,

art.

1297

şi:

c.

VI,

p.

14. Dacă însă, suma de bani a fost
dată de vânzător, ea va fi considerată ca

rom. îşi găsesc aplicațiunea nu nula vânzare, ci la orice contract, cum

este locaţiunea, etc.
295, 296;
11. In

VIII,
cazul

(Alexandresco,

dată pentru
p. 300).

partea II, p. 49).
când vinderea. se execută,

un

acont

pe care

îl dă

No.

it

bis,

V;

Guillouard,

nat,

Vente;

85;

Colin

49, text şi nota 4).
16. A se vedea:

ari.

p. 416;

cumpă-

Vente,

VI,

vândut. (Pothier, Vente, III, No. 506; Du.
vergier, Vente, [, No. 157; Baudry et Saig-

rătorul vânzătorului asupra preţului. (Potier, Vente, III, No. 506; Troplong, Vente,
I, No. 140; Demante et Colmet de Santerre.

V,

(Alexandresco,

aceasta are loc aunci când arvuna este
foarte mică în raport cu valoarea lucrului

VI, p. 294, nota 3; VIII, partea II, p. 46,
nota 5).
12. Nu
irebueşte să se confunde
ar-

cu

dezicere.

15. In unele cazuri, arvuna constitue un
mijloc de dovadă a contractului; astfel,

arvuna, dacă a fost primită de vânzător,
se impută
asupra
preţului,
iar dacă
a fost primită de cumpărător, se restitue.
(Troplong, Vente, I, No. 157; Alexandresco,

vuna

civil

"de îndoială interpretând că s'a dat un acont
din preţ. (Alexandresco, VI, p. 300).

|

1298

Codul

No.

Alexandresco,

et Capitant,

VIII,

1298

civil cu notele respective.

I,

No. 21; Alexandresco, VI, p. 500; VIII,
partea ÎI, p. 49, 50).
13. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă suma dată de cumpărător este
o arvună sau un acont din preţ, în caz

partea
din

II,

II, p.

codul

-

Jurisprudență
(Continuare
]. A se
1567, nota

dela

vedea:
1.

1924 până

art.

1295,

la 1927)
nota

(1;

art.

Art. 1298.
— Dacă vinderea nu sa executat prin culpa unei
din părțile contractante, aceasta va perde arvuna dată sau o va
întoarce îndoită având-o primită, dacă partea care nu este în culpă
nu ar alege mai bine să ceară executarea vinderii 1). (Civ.
com. 68; Civ. Fr. 1590; Civ. Ital. 1217).

1297;

C.

Text. fr. Art. 1590, — Si la promesse de vendre a €6t€ faite avec des arrhes,
chacun des contractants est mafître de sen departir.
Celui qui les a donnes, en les perdant,
Et celui qui les a recues, en .restituant le double.
Text. Ital. Art. 1217, — Quando non risulta una diversa volonta dei eontraenti,

cid che

si dă

anticipatamente

come une cautela per il risarcimento

convenzione, e si dice caparra.

nella conelusione

dei danni

in

del contratto, şi considera

caso

d'inadempimento

La parte che non & în colpa, se non preferisce di ottenere

della,

l'adempimento

„della convenzione, pub tenersi la eaparra ricevuta o domandare il doppio di quella
che ha data.
Bibliografie

(continuare).

CeRBAN Ar., Notă sub C, Apel Buc. S. 1V, 55 din 25 Februarie 1976, Curier Jud. 18/1926;
Ionescu M. C., Notă sub Judee. ocol rural Brabova-Dulj, 10 lupie 1623, Justiţia Olteniei
12—13/1925;

Perir Fucen, Notă sub frib. Botoşani 5/4925, ]nr. Gen. 1925, No. 1641;
Rarcea |. D., Notă sub Judec. Bârca-Dolj, 105 din 1925, Jur. Cen. 1925, No. 2160;
VERMEULEN H. J Notă sub Jud. ocol rural Mihăileşti-Buzău, 62 din 29 Mai 1924,
om. 1925, [I, 95.

Doctrină.

şi preţul

1. În cazul când arvuna constă întrun
lucru mobil şi dacă va trebui să se restitue
îndoit,

Italian
Li

se va

1) Textul
.

restitui
art.

lucrul dat

1298 Cod.

Civ.

nu

ca

arvună

există

în Codul

lui

evaluat

prin

expertiză.

.
Pand.

(Po-

thier, Vente, III, No. 502; Duvergier, Vente,
1, No. 138; Alexandresco, VI, p. 296, nota
3; VIII, partea Il, p. 45, nota).
2,

Civil

— 574—

asemenea

francez,

şi este

operaţiune
luat

din

art, 1217

va

fi

$ 2, Cod.

consiCivil

Codul

civil

DESPRE

derată astăzi mai mult ca un amanet decâi
R&pertoire,

Merlin,

Vente,

(Pothier,

ca o arvună.

Arrhes,

Du-

Î, p. 495;

3. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, dacă una dintre părţi este sau nu în
p.

VI.

(Alexandresco,

culpă.

VIII, partea II. p. 49).
4, Potrivit dispoziţiunilor

296,

nota

2;

art.

1298

c.

civ. rom., partea care nu este în culpă
poate să ceară executarea contractului iar
dacă renunță la executare, cealaltă parte
din a cărei culpă nu sa executat contraciul, pierde arvuna sau o întoarce îndoit
dacă ea este aceea care a primit-o. (Alexan-

dresco, VI, p. 296).
5. Dispoziţiunile art.

mează

toire,

Arrhes,

Merlin,

508;

III, No.

Vente,

I, p. 49;

VI,

cumpărătorul cere executarea contractului
şi în acest caz, arvuna îi va Fi zestituită,
cumpărătorul putând cere şi daune pentru
VI,
neexecutare la timp. (Alexandreseo,
p. 297).
9. In cazul când arvuna are caracterul

dezicere,

tribunalele

nu

acorda

pot

o

mare ca arvuna. (lroplong,
mai
daună
dept 1, No. 342; Alexandresco, VI, p. 2%,
299).
10. A se vedea: art. 1297 din codul civil cu notele respective.

se

aplica

în

caz

art.

1298

exact al sumei primită ca

reţină arvuna primită, dacă este vânzător
şi să o ceară îndoită, dacă este cumpărător,
Nu
sau -să preiindă executarea vânzării.
mai poate fi deci o îndoială că acest texi

1. După

art.

1298 c. civ.,

la 1927)

dacă

vinderea

nu S'a executai prin culpa uneia din părțile contractante,

aceasta va pierde

arvuna

dată, sau o va întoarce îndoită având-o
primită, dacă partea care nu este în culpă
nu ar alege mai bine să ceară executarea
vânzării, iar după art, 1085 c. civ., nu poate
fi loc la daune-interese.

majoră

sau

dintr'un

când

dintr'o

forță

caz fortuit, debitorul

a fost poprit de a da sau a face aceea la care

se obligase
poprit.

sau

a făcut

ceva
.

care îi era

adică

se referă la o vânzare perfectă,
un contract valabil încheiat.

la

Insă art. 206 cod. civ. dispune că au- torizația generală dată soţiei, când este

stipulată prin contractul de căsătorie nu
esie valabilă decât pentru administrarea
bunurilor sale parafernale, deci rezultă im-

plicit că pentru 'celelaite acte judiciare,
între care este şi vânzarea, este absolut
necesară. o autorizaţiune specială din partea soţului, care în speţă nu există.
Prin urmare, în speţă, neexistând autovizaţia cerută de lege. vânzarea făcută de
soţie este nulă, iar vânzarea fiind nulă nu
se poate aplica dispoziţiunile art. 1298 cod.
civ. cu privire la arvună, În consecinţă și

dreptul pârîtului asupra sumelor ce a primit

prin neefectuarea

dec. civ.

1924 până

a obliga-

3, Art. 1998 codul civil dispune că se
dă alegere părţii care nu este în culpă să

reclamantei.

Jurisprudenţă
dela

resti-

civ.,

c.

de neexecutare

vânzării

stent. astfel că ele urmează a

(Continuare

apare

arvuna

arvună de către vânzător. (Jud. -ocol rural
Mihăileşii-Buzău. 02 din 29 Mai 1924, Pand.
Pom. 1925, Îl, 95).

p. 297; VIII, partea Îl, p. 48, nota 5).
9. în cazul .când arvuna este primită
de vânzător, el nu o va restitui îndoit dacă

de

a

iei, cuantumul

R6per-

Alexandresco,

de vânzare,

materie

tuindu-se

pierderea arvunii nu are loc decât
de neexecutare a contractului. (Po-

thier,

e

remitere anticipată a daunelor convenţionale, pentru cazul când contractul nu se
execută prin culpa uneia dintre părți.
Când deci arvuna nu reprezintă ca în
specie, o parte "importantă din preţ, ur-

restitui sau. dacă ea constă în o sumă de
bani, va fi imputată asupra preţului, de-

oarece
în caz

al său,

reprezentant

necontestat că nu a putut execuia nici
dânsul condiţiunile contractului de vânzare. (Irib. Botoşani, sentința comercială
No. 5 din 25 Februarie 1995, Jur. Gen.
2, In

la
va

însă, vânzătorul îl obligă
contractului. arvuna i se

nici-

că

constatând

ca o clauză penală, adică ca o fixare şi o

rom.
îşi găsesc aplicațunea şi la vânzările comerciale: (Alexandresco, VI, p. 2%; VIII.
partea II, p. 48).
6. Dacă arvuna a fost dată de cumpărător şi contractul de vânzare nu poate
fi executat din culpa lui, el va pierde arvuna dată, iar dacă arvuna a fost dată
de vânzător, el o va restitui îndoit. (A7. Dacă
executarea

unui

nici

torului,

1925, No. 1641).

1 298 c. civ.

lexandresco, VI, p. 297).

tribunalul

speţă,

mai în timpul când urma să execute ridicarea spirtului, a fost atins de „alienaţie
mintală“ şi n'a putut executa contractul;
iar vânzătorul neavând cui să predea marfa
vândută prin contract, adică nici cumpără-

Alexandresco,

158;

vergier, Venie, I, No.
VI, p. 296, nota 5).

In

1298

una nici alta din părţi nu este în culpă,
pentrucă cumpărătorul Saia Smilovici toc-

502;

III, No.

Art.

VINDERI

180

(C.

din

1925, No. 1951).

4. In principiu,

Apel

Bucureşii,

27 Mai

inexi-

este

fi restituite
S$.

1995, Jur.

Gen.

,

|

arvuna servă fie ca mij-

loc de dezicere, fie ca semn al perfecțiunii

convenţiunii, după aprecierea instanţelor
de fond asupra intenţiunii părţilor contractante.
În speţă, constatându-se că intenţiunea
părților a fosi de a încheia o vânzare pură
şi simplă prin dare de arvună, iar nu o

vânzare sub condiţie suspensivă, în 'chitanţă prevăzându-se suma de 3000 lei ca
„aconto“, implicând deci idea de vânzare
definitivă, vânzarea este valabilă, (C. Apel
Bucureşti, s: IV, 55 din 25 Februarie 1926,

Art,

1299

Curier

Jud.

DESPRE
18/1926,

132, Bul. C. Apel

Pand.

Rom.

7/1926).

1926,

VINDERI

III,

Codul

5. A
1367,

se

nota

vedea:

art,

129%,

nota

civik
1;

art.

1,

Art. 1299.
— Dacă s'au vândut marte cu grămada, vinderea
este periectă, deşi marfele n'au îost încă cântărite:), numărate
sau măsurate. (Civ. 971, 1074, 1295 $ 1, 1300; Civ. Fr. 1586).
Tezi.

fr.

Art.

15896.

—

en bloc, la vente est parfaite,
pesâes, comptees ou mesures,
INDEX

Si, au

contraire

quoique

ALFABETIC

4, 5, 6,7.

| Măsură

Efecte 9, 10.

Număr

Exemple 3, 5, 8.
Grămadă 1 urm.
Grâu 3, 5,8.
Greutate 1.
Îndiviziune 8.

1.

4.

Preţ 2—8.
Riscuri 8, 14,
Vânzare 1 urm.
Vin 3.

7. Dacă

1. Mărfurile pot fi vândute cu grămada
(în bloc), sau după greutate, după număr

sau după măsură.
(Dalloz,. Râp., Vente,
No. 265; Suppl., Venie, No. 85; Alexandresco, VIII, partea II, p. 182).
2, Există vânzare cu grămada, totdeauna
când nu este necesar a se face cântărirea,
numărarea sau măsurarea pentru: a se determina lucrul vândut sau preţul vânzării.
(Baudry et Saignat, No. 146; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 183).
3. Astfel, există vânzare
cu grămada
când se vinde peniru un anumit
preţ,
un singur lucru luat în masă determinată

de greutate sau masură, cum

ar fi vânzarea pe care o face o persoană
a întregii cantități de grâu pe care o are
în hambarele sale sau tot vinul pe care

îl are în beciu, pentru
(Troplong, Vente, |, No.

un anumit preț.
9%; Huc, X, No.

19; Baudry et Saignat, Vente, No. 146; Guillouard, Vente, Î, No. 29; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 183, 184).
4, Există de asemenea vânzare cu grămada când se vinde pentru un anumit
preț un singur lucru luat în masă determinată, adăugându-se cantitatea ce se prezumă că trebueşie s'o conțină. (Troplong,
.
Vente, I, No. 92: Dalloz, R€p., Vente, No.

270;

Baudry

et Saignat,

No.

153;

Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 185).
.
5. Astfel este, de exemplu, când s'a vândut pentru un anumit preţ, întreaga can-

titate de grâu

care se află în hambare

care conține atâţia hectolitri. (Baudry
Saignat, Vente, No. 153; Alexandresco,

partea

II, p.

6. In acest

de efect

185).
caz,

numai

dacă nu există
complecteze sau

să

enunțarea

cantităţii

oblige pe vânzător

şi

1) In textul oficial lipseşte cuvântul

vendues

encore

6t6

însă,

s'ar

găsi

o

cantitate

su-

No. 272).
8. Există de asemenea vânzare cu gră-.
mada, când în schimbul unui preţ global,
se vinde o parie, cum ar fi de exemplu
un sfert sau jumătate din întreaga canti-

tate

de

acest

caz,

grâu

aflată

întrun

proprietatea

cu

hambar.

riscurile

In

sale se

iransmite imediat cumpărătorului, care va
fi proprietar indiviz cu vânzătorul, pentru
fracțiunea

ce

a

cumpărat-o.

(Demanie

et

Colmet de Santerre, VII, No. 7 bis, V;
Huc, X, No.-16; Baudry et Saignat, Vente,
No. 153; Guiliouard, Vente, [, No. 31;
Alexandresco, VIII, partea
II, p. 18,
nota

1).

9. La vânzarea cu grămada, efectele se
produc imediat după încheierea contractului, deoarece

acest moment.

contractul

este perfect din:

(Troplong, Vente, L, No. %;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 349, p. 54;
Dalloz, Rep. Vente, No. 267 Suppl., Vente, No. 85; Baudry et Saignat, Vente, No.
155; Bufnoir, Propri6i€ et contrat, p. 478;

Alexandresco,

VIII,

partea

II, p. 15,

184,

185).

10. Astfel, proprietatea lucrului vândut este transmisă imediat cumpărătorului, chiar dacă lucrul nu a fost cântărit,
numărat sau măsurat. (Troplong, Vente,.
I, No. 9; Aubry et Rau, ed. 4-a, [V, $ 349,

p. 540; Dalloz, Rep, Venteji No. 367;
Suppl.._ Vente, No. 85; Baudry et Saignat,
Vente, No. 155; Bufnoir, Propriâte et conirat,

p.

II, p.

184,

în

478;

Alexandresco,

VIII,

partea

185).

11. De

asemenea,

riscul

lucrul

cumpărătorului

vândut
din

este

momentul

et
VIII,

încheierei contractului, (Troplong. Vente.
I, No. 92; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 549,

are

Suppl., Vente,

că

cantitatea enunțată,
s'o
să sufere o scădere pro-

POI

pas

perioară, cumpărătorul nu are dreptul la
o sporire a preţului. (Dalloz, Râp., Vente,

Doctrină.

fără indicație

ont 6t6

n'aient

porţională din preţ. (Pothier, Vente, III,
No. 309; Troplong. Vente, I, p. 104, nota 4;
Dalloz, Rep., Vente, No. 270; Baudry et
Saignat, Vente, No. 155; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 185).

(la doctrină).
Cantitate

les marehandises

les marchandises

p.

540;

Vente,

Dalloz,'Rep.,

No.

No

Vente,

.85; Baudry

155; Bufnoir,

Propriâte

trat, p. 478; Alexandresco,
p. 185, 186, 187),

„cântărite: din greşeala tipografului.

No.

2867;

et Saignat,
et con-

VIII, partea II,

Codul civil

DESPRE

aceste
tea II,
13.
vii cu

12. Din faptul că la finele articolului
1299 c. civ. rom. se vorbeşte de cântănu tresau măsurare,
rire,. numărare
bueşte să se creadă că în caz de vânzarea
unor mărfuri cu grămada, sunt necesare

însă

1300.— Dacă

Art.

Art, 1300

VINDERI

operaţii. (Alexandresco, VIII, parp. 185, nota 1).
A se vedea: art. 1500 din codul cinotele respective.

vândut

s'au

nu

mariele

cu grămada,

ile vândute
ci după greutate, după număr, sau după măsură, lucrur cântărite,
fi
vor
ce
până
ui,
rămân în rizicul-pericolul vânzătorul
pe cumpărător
numărate sau măsurate; dar aceasta nu împiedecă
predarea lusau
e,
de a cere şi a dobândi la caz de neexecutar
971,
se cuvine. (Civ.
crurilor vândute, sau daune-interese, dacă
urm,, 1320; C. com. 62;
1018, 1074, 1075, 1084, 1156, 1295, 1299
Civ. Fr. 1585).
Text. fr.
bloc, mais au
en ce sens que
soient pestes,
d&livranece ou
Pengagement.

pas vendues en
Art. 1585. — Lorsque des marchandises ne sont
point parfaite,
n'est
vente
la
mesure,
la
ă
ou
poids, au compte
ce qw'elles
jusq'ă
les choses vendues sont aux risques du vendeur demander ou la
en
peut
eur
VPachet
compttes ou mesurtes; mais
€cution de
des dommages et intârtts, sil y a lieu, en cas d'inex
(continuare).

Bibliografie

V. Ga., Discurs, Dreptul 35/1927, Curier Jud. 5/1927.

BuzbuGan

INDEX

3, De asemenea, când vânzarea are de
obiect o anumită greutate, un anumit număr sau o anumită cântitate de mărfuri
care trebuese luate din o cantitate mai

ALFABETIC

(a doctrină).
Apreciere

Bumbac 2.
Cărăuş 25,

suverană

Măsură î urm,
Mod 21, 22.
Număr î urm,

"

| Operația

Consimţimânt

20,

Daune-interese
Definiţie 1.
Efect 9, 32, 33,

33.

Creditori 18.

8.

Mandat

25, 26.

etc.

21 —33,
Preţ 4, 5, 12.
Prezenţă 24.
Proprietate 14—17.

Revendicare 15.
Rezoluţiune 29.
Riscuri 10—14, 16, 19, 32.
Somaţie 31 —33.
Termen 21, 22, 29,.30, 3t.
Transport 25.
Unt de lemn 2.
Urmărire silită 18,
Vânzare î urm.

Vin

-

5.

Doctrină,
1, Există vânzare după greutate, după
număr sau după măsură, iar nu vânzare
cu grămada (în bloc) totdeauna când pentru a determina lucrul vândut sunt nesau măsucesare cântărirea, numărarea
rarea. (Demante et Colmet de Santerre,
VII, No. 7 bis, III; Dalloz, Rep. Suppl.,

Vente, No. 85; Baudry ei Saignat, Vente,
No. 147; Guillouard, Vente, ÎI, No. 29:
Comp.:

Alexandresco,

VII,

partea

TI,

p.

195).

2, Astfel, va fi când de exemplu mărfu-

rile sunt desemnate numai prin genul lor,
cum ar fi atâtea butoaie de untdelemn,
atâtea baloturi de bumbac, etc. (Daltoz,
Re&p., Suppl., Vente, No. 85).
31235. — Codul civil adnotat. — VIII

mare, care se află întrun anumit loc, cum

ar fi de exemplu, una sută hectolitri grâu
din cantitatea de grâu aflată în cutare
hambar, etc. (Dalloz, Râp., Suppl.. Vente,

no 85;

Renunţare 27, 28.

Executare silită 18.
Exemple 2—7.
Faliment 15.
Gen 2.
Grămadă 6, 7, 8
Grâu 3, 4,5.
Greutate î urm.
Imobile 34.
Intenţiune 7, 8.
Loc 21, 22, 23.

cântăririi,

Alexandresco,

De

VIII, partea

IL, p.

-

4. De asemenea, când de exemplu se
vând zece măsuri de grâu cu pretul de
500 franci, deoarece preţul fixat nu este
decât totalul preţurilor pentru care este
Rp.
măsură. (Dalloz,
fiecare
vândută
Vente, No. 270: Alexandresco, VIII, par!
tea II, p. 193).
5. In cazul când măsurarea, cântărirea
sau numărarea este necesară nu pentru a
se determina ceea ce s'a vândut, ci peniru
a se determina prețul, cum ar fi de exemplu, când se vinde tot. grâul care este
în hambare, sau tot vinul care este în
beciu, cu atât măsuia, fără a se arăta can-.
titatea, după o părere, această vânzare
sau
va fi după măsură, după greutate
deoarece
după număr, iar nu cu grămada,
prețuîn această vânzare determinarea
e,
măsurar
după
decât
face
poate
se
nu
lui
cântărire sau numărare. „(Pothier, Vente,
TII, -No.: 308: Troplong. Vente, I, No. %;
.
Pardessus, Cours de droit commercial, |.
No. 292: Marcadă, Art. 1586, No. 1;.De-.
mante et Colmet de Santerre, VIE, No. 7
bis, II: Dalloz, Râp., Vente, No, 268, 269;

Laurent,

— 577 —

XXIV,

No.

159: Huc,

18;

X, No.

37

Art. 1800

DESPRE

Lyon-Caen

et

Renault,

Îrait€

de

droit

commercial, III, No. 130; Baudry et Saignat Vente, No. 148; Planiol, II, No. 1365).
6. După a doua părere, o asemenea vânzare constitue o vânzare cu grămada, deoarece lucrul este individualizat şi pro-

prietatea se strămută

imediat, numai

pre-

țul total este nedeterminat.
(Aubry
et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 549, nota 45, p. 34;
Guillouard, Vente, [. No. 30; Colin et Capitant, II, No. 420; Alexandresco,
VIII,
partea

II,

p.

184,

185,

195).

i

7. După a treia părere, chestiunea dacă
vânzarea este după. greutaie, după măsură
sau după număr, este o chestiune de intențiune a părţilor contractante, iar nu o chestiune de drept. În această părere, va fi
vânzare cu grămada, cu toate că în act se
vorbeşte de greutate, de număr sau de
măsură, când după intenţiunea
părţilor
contractante, greutatea, numărul sau măsura lucrurilor vândute nu trebueşte să

exercite

nicio

influență

asupra

cotităţii

prețului. (Duvergier, Vente, Î, No. 91).
8. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, după intenția părților contractante
si împrejurările cauzei, în ce cazuri există vânzare după greutate, număr sau

măsură, chestiunea fiind de fapt, iar nu de
drept.

(Duvergier,

Venite,

I, No.

88;

Ale-

xandresco, VIII, partea IL, p. 195; Contra:

M. A. Dumitrescu, Codul de comerciu comentat, ÎL, No. 250).
9. In cazul unei vânzări după greutate,
după număr, sau după măsură, vânzarea
nu-şi va produce efectul decât după cântărire, numărare sau măsurare, deoarece
aceste operaţiuni sunt necesare pentru a

se individualiza lucrurile vândute. (Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No. 85; Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 15, 188).
10. La vânzarea după greutate, după
număr sau după măsură, riscurile sunt în
sareina vânzătorului cât timp nu sa făcut
cântărirea, numărarea sau măsurarea lucerurilor, vândute. (Demante ct Colmet de
Santerre, VII, No. 7 bis, III; Aubry et Rau,

ed. 4-a, IV, $ 549, p. 540; Dalloz, R&.
Suppl., Vente, No. 85; Baudry et Saignat,

Vente, No. 149; Guillouard, Vente, I, No.
35 urm.; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p.
15, 185, nota 3, 188 urm.).

11. În cazul

când

vânzarea

are

de

o-

biect o oarecare cantitate de mărfuri care
trebuesc ridicate dintr'un loc determinat

şi dacă toate mărfurile aflate în acel loc au
pierit, după o părere, chiar în acest caz,
riscurile
sunt
în sarcina
vânzătorului,
(Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No. 85; Huc,
A No. 16; Baudry et Saignat, Vente, No.
149).

12. După altă părere, în acest caz, vânzătorul va fi liberat de obligaţia de a
preda lucrurile
vândute,
însă cumpărătorul va. datori prețul. (Demante et Colmet de Saniterre, VII, No. 7 bis, IV; Guillouard, Vente, I, No. 35).

13. La

vânzarea

după

greutate,

după

Codul

VINDERI

civil

număr sau după măsură, părțile contractante poi conveni ca riscurile să. fie în
sarcina cumpărătorului, chiar înainte de
cântărire, numărare sau măsurare, (Dalloz, Rep., Vente, No. 282).
Ș
vânzarea după
greutate,
după
rumăr sau după măsură, proprietatea lucrului vândut, după o părere se transmite
cumpărătorului în momentul încheierii contractului de vânzare, deoarece chestiunea

proprietăţii

nu

are

aci

nicio

legătură

cu

chestiunea riscurilor, care aci sunt puse
în sarcina vânzătorului în virtutea dispozițiunilor speciale ale art. 1585 ce, civ.
fr. (1300 ce. civ. rom), iar nu în virtutea
maximei „res perit domino“. (Duranton,
XVI, No. 92; Duvergier, Vente, |, No.82
urm.; Demante
et Colmet de Santerre,
VII, No. 7 bis, II: Laurent, XXIV, No. 138,
139; Lyon-Caen et Renault, traite de droit
commercial,
III, No.
154; M. A, Dumitrescu, Codul de comerciu
comentat,
II.
No. 246).
15. După această părere, dacă vânzătorul este declarat în faliment, înainte
de operaţia cântăririi, numărării sau măsurării,
cumpărătorul
poate
revendica
lucrul vândut
făcând
această operație.

(Duranton, XVI, No. 92; Lyon-Caen et Re-

nalt

Trait6

de

droit commercial,

III, No.

151),

16. După altă părere, la vânzarea după
greutate, după număr sau după
măsură,
proprietatea lucrului vândut
rămâne
la

vânzător până la operaţia cântăririi, numărării sau măsurării. (I'roplong, Vente, |,
No. 86; Marcad6, Art. 1585; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 549,
Droit commercial,

nota 41, p. 341; Mass,
III, No, 159; Dalloz,

Râp., Vente, No. 268, 269; Suppl., Vente, No.
89; Huc, X, No. 17; Baudry et Saignat,
Vente, No. 150; Guillouard, Vente, [, No.
28 urm.; Planiol, EL, No.
dresco, VIII, partea Il, p.

17, In această

1563; Alexan15, 188, urm).

a doua părere se admite

că părţile pot conveni ca proprietatea lucrului vândut să fie
imediat
transmisă
cumpărătorului înainte de cântărire, numărare sau măsurare. (Dalloz, Râp., Vente, No. 269).
,
18. În această de a doua părere, ereditorii personali ai vânzătorului pot urmări mărfurile vândute, până ce nu au
fost cântărite, numărate
sau măsurate.
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 189, 191,
4).

19. După

măsurare,

cântărire

sau

nu-

mărare, chiar dacă lucrul vândut rămâne
în păstrarea vânzătorului, riscurile vor
fi în
sarcina
cumpărătorului.
(Dalloz,
Rep., Vente, No. 295).

20. La vânzarea după
număr sau după măsură,

greutate, după
contraciul este

perfect prin
Singurul consimțimânt
al
părților. (Baudry, Le Courtois et Surville,
Vente, No. 151).
21. Pentru operaţia - cântăririi, numărării sau măsurării, se va. urma potrivit
convenției părţilor contractante, în pri-

— 578 —

Codul

civil

DESPRE

rii, numărării sau măsurării trebueşte să
se facă în termenul fixat prin contract

vința modului, locului şi timpului, cum
şi unde trebueşte făcută, dacă bine înțeles
părţile
au prevăzut
ceva în contract,
(Baudry et Saignat, Vente, No. 152; Guillouard, Vente, I, No. 55; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 191).
22, Dacă părţile contractante nu au
dispus nimic în această privinţă, se vor
aplica principiile generale. (Alexandresco,
VIII, :partea LI, p. 191).
se vor
23, Astfel, aceasie operaţiuni
face, în general, în locul unde mărfurile
VIII,
(Alexandresco,
predate.
trebuese
partea II, p. 191).
operațiunea
generală,
regulă
24, In
cântăririi, numărării sau măsurării, pentru a-şi putea produce efecte, trebueşte
să se facă în prezenţa ambelor părţi contractante sau a reprezentanţilor lor. (Dal-

loz,

Rp.

Vente,

No.

nu se prezintă pentru a se face această
operaţiune, se vor aplica dispoziţiunile
art. 1657 c. civ. fr. (1370 c. civ. rom.), vânzarea rezolvându-se de plin drept şi fără
somaţie în profitul vânzătorului,
(Troplong,
Vente, Î, No. 94; Dalloz, R&p.
Vente.

31. În cazul când în contractul de vân-

seori mandat de a proceda la cântărirea,
numărarea sau măsurarea lucrului vândut, fie cărăuşului care trebueşte să-i
transporte lucrul, fie însuşi vânzătorului.
(Daltoz, Râp., Suppl., Vente, No. 93; Alexandresco, VIII, partea II, p. 192).
26, Acest mandat poate fi chiar tacit.

(Dalloz,

Comp.
192).
27,

Rp.

Părţile

contractante

pot

32, Dacă cumpărătorul nu se prezintă
după somaţie. după o părere, dela data
punerii în întârziere riscurile sunt în sarcina sa. (Duranton, XVI, No. 89; Duvergier. Vente, ÎI, No. 9%).
33. După altă părere, în acest caz, punerea în întârziere a cumpărătorului nu

II, p.

partea

VIII.

199).

9%:

No.

Vente,

Suppl.,

Alexandresco,

renunţa

278).

zare nu s'a fixat un termen, vânzătorul
va trebui să adreseze o somaţie cumpărătorului pentru a se prezenia să asiste
la operaţia cântăririi, numărării sau măsurării, urmând apoi să-şi ridice lucrul
vândut. (Duranton. XVI, No. 89: Duvergier, Vente, [, No. 95; Troplong, Vente, |,
No. 94; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, IV,
$ 675, p. 267; Dalloz. Rep.. Vente, No. 279;
Comp: Alexandresco, VIII, partea II, p.

ade-

dă

No.

30, Dacă nu sa fixat un termen, operația aceasta va putea Îi cerută îndată ce
predarea
lucrului
a
devenit
exigibilă.
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 19%; M.
A. Dumitrescu.
Codul de comereiu comentat, II, No, 242).

No. 91; Baudry ei Saignat, Vente, No. 152:
Guillouard, Vente, |, No. 55; Alexaridre-

sco, VIII, partea II, p. 192),
25. In practică, cumpărătorul

fixat cumpărătorul

la termenul

iar dacă

Vente,

Suppl.,

277;

Art. 1301

VINDERI

ca

are

operaţia cântăririi, numărării sau măsurării să se facă coniradictor. (Dalloz, R€p..
Suppl., Vente, No. 92; Baudry et Saignat,
Alexandresco,
152; Comp.:
No.
Vente,
VIII, partea II, p. 192).
28, Cumpărătorul care a primit mărfurile în magaziile sale, nu poate invoca
lipsa de cântărire, numărare sau măsurare, deoarece se presupune că aceste operaţii au fost efectuate sau a renunţat
la facerea lor. (Duvergier, Vente, |, No.
94; Masst et Verge sur Zachariae, IV, $ 675.
nota 8, p. 267; Alexandresco, VIII, partea
TI, p. 192).
29. La vânzarea după greuiate, după
număr sau după măsură, operaţia cântări-

de

efeci

cumpărătorului

la plata

a pune

de daune-interese,

gale cu valoarea
piere. (Troplong,

et Verge

riscurile

în

sarcina

însă el poate fi condamnat

care pot fi e-

lucrului vândut dacă el
Vente, [, No, 94; Masse

sur Zachariae, IV, $ 675, p. 267;

Dalloz, Rep. Vente, No. 279; Alexandresco, VIII, partea II, p. 1%;
M. A Dumitrescu, Codul de comerciu comentat, II,
No.

242).

34. Dispoziţiunile art. 1299 şi 1300 ce. civ.

rom.; nu sunt aplicabile vânzătorilor de
imobile. (Alexandresco, VIII, partea ÎI, p.
183, nota 2).
i
35. A se vedea: art, 1290 din codul civil
cu notele respective,

Art. 1301.— In privinţa vinului, a oleului și a altor asemenea
lucruri cari, după obiceiu, se gustă mai înainte de a se cumpăra,
vinderea nu există până ce cumpărătorul nu le-a gustat şi n'a declarat
1587;

că-i convin. (Civ.
Civ. Ital. 1452).

971,

1295

$ 1; C. com.

62 urm.;.Civ.

Fr:

Test. fr. Art. 1587.
— A Pgard du vin, de I'huile, et des autres choses
que Pon est dans lusage de gofter avant d'en faire lachat, il n'y a point de
vente tant que lacheteur ne les a pas gofitâes et agreses.
ă
Text Iial. Art. 1452.

—

Quanto

al vino, all'olio ed alle

altre

quali si usa farne Passagio prima della compra, non vi & contratto
finehă il compratore

non

le ha assaggiate -e riconoseiute
— 5719—

della

cose delle

di

qualită

vendita

pattuita.

Art. 1301

DESPRE
INDEX
(a

Apreciere 14, 23, 29.

Probă

Consimţimânt

36, 37, 38.

Rachiuri 2,

.

Refuz 14, 15, 18,
Renunţare 19, 21—24,
Riscuri
35
Semne 35.
Sigiliu 35.

1,

Daune-interese 9.
Dovadă 3%, 37, 38,

38.

Expertiză 13, 17, 19.
Faliment 9, 12.
Gustare 1 urm,

Somaţie 32, 33,
Spirt 2,
NI
Stipulaţie expresă 20.

Loc 26—29,
Lucru f,
Obicei 1, 2, 26, 27, 31.

Struguri 25,
Termea 7,30-3%.
Transmiterea
proprietăţii

Oţet 2.

Uat 3

Oleu 2, 3, 20;

Ovăz 4.
Praţ 1.
Prezumpţiuni

8—11, 43,

Doctrină,
1. Principiul potrivit căruia vânzarea
este perfectă din momentul când părţile
au, convenit asupra lucrului şi pretului
sufere excepţiune
pentru
lucrurile care
după obicelu se gustă mai înainte de a
se
cumpăra,
deoarece ' consimţimântul
cumpărătorului
poate
fi înfluențat
de
gustul său personal. (Dalloz, Râp., Vente,
No. 235; Suppl., Vente, No. 75; Baudry et
Saignat, Vente, I, No. 154; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 195, 196).
,
2, Art. 1587 e, civ. în. (1301 ce. civ. rom),
prevede pe lângă vin şi oleu şi alte asemenea lucruri. Pot fi asimilate cu vinul
şi oleul în ceea ce priveşte gustarea, rachiurile, spirturile, oţetul, urmând ca în
această privință să se ia în considerarţie
uzurile locale. (Troplong, Vente, I. No.
96; Dalloz, Râp., Vente, No. 255; Alexan-

dresco, VIII, partea

II, p. 149, nota

2).

3. În ceea ce priveşte untul, unii îl aseamănă vinului şi oleului în ceea ce privește gustarea lui. (Troplong, Venie,
|,

No. 96; Dalloz,

Râp., Vente,

No.

255; Ale-

xandresco, VIII, partea II, p. 194, nota 2;
Gore. contra: Colin et Capitant, II, p.
420),

,

4, Ovăzul

din

categoria

pitant, IÎ, p. 420; Alexandresco,
tea II, p. 194, nota 2).

VIII, par-

lucrurilor

nu

supuse

5. Obligaţia

face

parte

gustării.

gustării

dresco, VIII, partea

(Colin

poate

şi la vânzarea altor lucruri,
biceiu, nu se gustă înainte de
însă în acest caz, trebueşte
presă. (Dalloz, R€p., Vente,
dry et Saignat, Vente, No.

et Ca-

fi adăugată

care după oa se cumpăra,
o clauză exNo. 257; Bau158; Alexan-

II, p. 196; M. A. Du-

mitrescu, Codul
de comerciu comentat,
II, No. 263).
„6, La vânzarea lucrurilor care, după obiceiu, se gustă înainte de a se cumpăra,
până ce cumpărătorul nu a gustat şi a
declarat
că-i convine lucrul cumpărat,
după o părere, nu există vânzare, nici
chiar Sub condiţiune suspensivă, (Baudry
et Saignat, Vente, No. 154; Guillouard,

Vente, [, No. 56; Alexandreseo, VIII, par-

tea

II, p.

„ În

198),

această

părere,

însă,

suficient pentru
a proceda la gustare,
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 349, p. 55;
Baudry et Saignat, Vente, No. 157; Guillouard, Vente, I, No. 40; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 197, nota 5).
8. De
asemenea,
în
această
părere
transmiterea proprietăţii lucrului vândut
se va face în momentul când cumpărătorul va _ gusta şi va conveni asupra lu-

crului.
155;

Uzuri 1, 2, 26, 27, 31.
Vânzare 1 urm.
Vin 2, 3, 15, 20, 24, 25

38,

civil

este legat și este obligat să dea cumpărătorului mijloacele necesare şi un termen

ALFABETIC
doctrină)

Comerciant 15, 16, 17.
Condiţie suspensivă 6, 10,
13,
-

Codul

VINDERI

vânzătorul

(Baudry

Guillouard,

et

Saignat,

Vente,

No.

Vente., IL, No. 36; Alexan-

dresco, VIII, partea Il, p. 197, nota 5, 199).
9. In acest caz, dacă vânzătorul este
declarat în faliment înainte ca cumpărătorul să fi procedat la operaţia gustării,
cumpărătorul nu poate cere predarea lucrului vândut, ci numai daune-interese,

(Baudry

et Saignat,

Vente,

No.

155: Gu-

illouard, Vente. [, No. 36).
10. După a doua părere, la vânzarea de
lucruri care, după obiceiu, se gustă înainte de a se cumpăra, până la gustare şi
convenire asupra lucrului, vânzarea este
sub
condiţiune
suspensivă.
(Duvergier,
Vente, I, No. 96, 97; Troplong, Vente, |,
No. 102; Demante et Colmet de Santerre,

VII, No. 8 bis, II; Dalloz, R&p,, Vente, No.

234, 259; Suppl., Vente, No. 76: LyonCaen et Renault, Trait€ de droit commercial, III, No. 156, 142).
1]. În această părere, când cumpărătorul va fi gustat şi agreat lucrul, va fi
considerat proprietar din ziua încheierii
contractului. (Dalloz, Rep., Suppl.. Vente,
No. 57).
12. In acest caz, dacă vânzătorul este
declarat. în stare de faliment, cumpărătorul va putea
cere pfedarea lucrului
vândut. (Demante et Colmet de Santerre,
VII No. 8 bis, II; Dalloz, R&p., Supple
Vente,
No. 75:
Lyon-Caen
et Renault,
Traite de droit commercial, III, No. 158,
142).

13.

In cazul când

gustarea trebueşte să

se facă sau să fie controlată de experii,
vânzarea, cu toate că este subordonată
unei condițiuni, este perfectă şi leagă pe
ambele părți contractante. (Dalloz, Rep.
Vente, No. 255).
14. În cazul când. cumpărătorul după
ce a gustat lucrul vândut, declară că nu-i

convine,

nu

se poate

examina

dacă

este

sau nu just motivul său de refuz, deoarece
existenţa _ vânzării
depinde de pura sa
voință, (Dalloz, Râp., Vente, No. 234; Alexandresco, VIII, partea II, p. 199).

15. Dispoziţiunile

(1301

c. civ.

rom.),

art.

nu-şi

1587 c.

găsesc

civ.

fr.

aplicaţiu-

nea când cumpărătorul a cumpărat dela
un comerciant de vinuri un butoiu cu vin

din o anumită producţie, de prima calitate, şi în acest caz el nu poate refuza
vinul cumpărat pe motivul că nu-i .convine, dacă el este de producţia şi calitatea
Comp, Contra: Alexandresco, VIII, partea
cerută.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 24;
II, p. 198, nota 4).
-

Codul civil

DESPRE

Dispoziţiunile

16.

fr.

e. civ.

aplicaţiunea,

rom.), îşi găsesc

c. civ.

(1501

1587

art.

fără distineţiune, fie că lucrul il cumpără

pentru consumația sa personală, fie pentru
comerţul său, deoarece legea nu distinge.
3;
(Merlin, Râpertoire, Vente, $ 4, No.
Demanie et Colmet de Santerre, VII, No.
8 bis, V; Huc, X, No. 21; Baudry et Saignat, Vente, No. 159; Guillouard, Vente, |,
No. 59; I.yon-Caen et Renault, Trait€ de
droit commercial, IIî, No. 140; Alexandresco, VIII, partea II, p. 199, 200; M. A. Dumitrescu, Îl, No. 254).

dispoziţiile

altă părere,

17. După

art.

1587 c. civ, fr. (1501 ce. civ. rom.,), îşi găsesc
cumpărătorul
când
numai
aplicaţiunea
cumpără lucrul pentru consumaţia sa personală, iar nu şi când îl cumpără pentru
care
trebuinţele comerțului său, caz în
prin
vânzătorul are dreptul să ceară, ca
o expertiză, să se constate dacă lucrul
No.
este acceptabil. (Duvergier, Vente, |,
101; Troplong, Vente, L, No. 100; Marcade,
Art. 1587, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a,
,
IV, $ 549, text şi nota 15, p. 555; Laurent
XXIV, No. 145).
nu-i
18. Dacă cumpărătorul declară că
convine lucrul ce i-a propus vânzătorul,
să-i
acesta nu este obligat, în principiu,
să-i convie, ci
prezinte un ale lucru care
z
refuzat
din moment ce cumpărătorul a
marfa propusă, cumpărătorul este degaTrojat. (Duvergier, Vente, I, No. 104;

plong,

gnat,

No.

199).

Vente,

Vente,

41;

105;

[. No.

No. 163;

Alexandreseo,

Baudry

Guillouard,

VIII,

et Sai-

|,

Vente,

partea

II, p.

19. Dacă însă cumpărătorul a renunțat

la” gustare şi vânzătorul era obligat să-i
predea mărfuri de calitate acceptabilă, în
acest caz cumpărătorul are dreptul să
ceară a se aprecia prin experţi calitatea,
marfa
pentru ca vânzătorul să predea
(Duvergier, Vente,
contractului.
conform
I, No. 104%; Troplong, Vente, 1, No. 10%;
Hiuc, X, No. 24; Baudry et Saignat, Vente,
Colin
No. 165; Guillouard, Vente, |, No. 41;
Alexandresco,
LI, p. 420;
et Capitant,
VIII, partea IL, p. 200).
20. In vânzările de vin, oleu şi altor
nu
asemenea lucruri, condițiunea gustării
trebueşte stipulată în contract, deoarece
(Dalloz, Râp.. Vente,
este -subînțeleasă.
p.
No. 256: Alexandresco, VIII, partea II,

Art. 1301

VINDERI

obligat să predea mărturi bune şi care
pot fi uşor negociate şi în acest caz cumpărătorul nu poate refuza mărfurile care
îndeplinesc această condițiune. (Duranton,
XVI, No. 93; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V,
$ 349, text şi nota 16; Baudry et Saignat,

Monte,

5. De

p. 196, 200;

Vente,

|, No.

Alexandresco,

M.

II,

58: Planiol,

VIII,

A. Dumitrescu,

II,

partea

de

Codul

|
comereiu comentat, Il. No. 260),
sa
când
ă
expres
este
tarea
22, Renun
va îi
prevăzut.în contract că vânzătorul

—

"

cheiat contractul

de vânzare, nu există în

această privinţă niciun obiceiui gustarea
va trebui să se facă în locul unde trebuește să aibă loc predarea. (Dalloz, Rep.
Suppl., Vente, No. 79; Guillouard, YVente,
I, No. 40; Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, p. 196).

28. După

a

doua

gustarea

părere,

va

trebui să se facă la locul unde luerul vân-

dut se găsea în momentul
et Saignat,

trebueşte

1562;

acel care a cumpărat

26. |n cazul când în contract nu sa
prevăzut locul unde urmează să fie gustată marfa, se va urma potrivit obiceiului locului unde s'a încheiat vânzarea.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 349, p. 55;
Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No, 79; Baudry et Saignat, Vente, No. 162; Guillouard,
Venie, [, No. 40; Alexandresco, VIII, partea II, p. 196).
însa
27. Dacă în localitatea unde

expres sau tacit la condițiunea gustări
însă această renuniare nu poate îi uşor
presupusă. (Duranton, XVI, No. 95; Aubry
16;
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 549, text şi nota
Suppl.
236;
No.
Vente,
Rp.
Dalloz,
14,
Vente, No. 77; Laurent, XXIV, No.
160;
446; Baudry et Saignat, Vente, No.
No.

asemenea,

aignat, Vente, No. 160).

dry

Guillouard,

1, No.

recolta de struguri, nu poate să se plângă
de calitatea vinului ce a rezultat, deoarece se presupune că a acceptat să cumpere vinul cum va rezulta. (Baudry et

196).

2]. Cumpărătorul poate renunţa în mod
i,

Vente,

160; Guillouard,

No.

38).
23. Renunţarea tacită rezultă din împrejurări şi tribunalele în caz de constatare, o vor aprecia în mod suveran, fiind
o „chestiune de fapt. (Guillouard, Vente,
I, No. 58; Alexandresco, VIII, partea II, p.
196, nota 1).
cere
cumpărătorul
când
24. Astfel,
vânzătorului să-i trimită într'o localitate
îndepărtată atâtea butoae de vin din anumită producţie, cu preţul desemnat, el nu
poate refuza vinul primit sub motiv că
nu-i convine, dacă vinul este de bună calitate şi din producţia cerută, deoarece
nu se poate presupune că Sar fi expediat
vinul la o depărtare atât de mare şi cu
atât de mari cheltueli, dacă vânzarea nu
ar fi fost definitivă. (Duranton, XVI,. No.
93; Duvergier, Vente, I, No. 104; Laurent,
XXIV, No. 146; Baudry et Saignat, Vente,
No. 160; Guillouard, Vente, I, No. 38; Alexandresco, VIII, partea II, p. 201).

29, După

a

Vente,

treia

să se facă

No.

(Bau-

vânzării.
162).

părere,

gustarea

unde

locul
este

o che-

stie pură de fapt. (Laurent, XXIV, No. 147).

30. In general, gustarea trebueşte făcută înainte de predare, însă poate fi fă:
cută şi în urmă, în termen mai lung sau
mai scurt, după împrejurări. (Alexandresco, VIII, partea IL, p. 197).
3]. Termenul în care trebueşte să se
facă gustarea va fi cel prevăzut în con-

venţiune sau cel fixat de obiceiul locului,
(Baudry et Sainat, Vente, No. 162).
39, În cazul când sa fixat un

581—

ter-

Art. 1302

DESPRE

Codul

- VINDERI

civil

men pentru gustare, vânzătorul poate face
o. somaţie cumpărătorului ca să procedeze
la la gusiare într'un termen fixat, suficient
pentru aceasta, iar în cazul contrar va
putea vinde lucrul altuia. (Dalloz, Râp.
Vente,
No.
251:
Comp.:
Alexandresco,
VIII, partea II, p. 199, nota 1).
33. Vânzătorul nu va putea în acest
caz să arate în somaţie că dacă în termenul
fixat nu se prezintă cumpărătorul să guste marfa, el este considerat că o acceptă.
(Dalloz, R€p., Venie, No. 251).
.
34. In cazul când în termenul fixat,
nu se prezintă cumpărătorul pentru a gusta marfa, vânzătorul este descărcat de
orice fel de obligaţie faţă de cumpărător.
(Dalloz, Râp., Vente; No. 252: Comp.: Alexandresco,
VIII,
partea
II,
p.
199,
nota 1),
35. Dacă în termenul fixat nu se prezintă cumnărătorul să guste marfa, nu în-

seamnă

că

No. 103; Dalloz, Rep., Vente, No. 255; Bau-

asupra

sa,

“dry et
dresco,

riscurile

ci

lucrului

rămân

asupra

au

trecut

vânzătorului.

(Dailloz, Rp.,
Vente, No. 252; Alexandresco, VIII, partea II, p. 199, nota 1).
36. Dovada vânzătorului că cumpărătorul a gustat şi convenit asupra lucrului
vândut, depinde de împrejurări. (Dalloz,
Rep; Vente, No. 254; Alexandresco, VIlI,
partea II, p. 200).
37. Astfel, trebueşte considerată ca o
dovadă de gustare, aplicarea unui semn
sau mărci pe vase, (Duvergier, Vente, |,

No. 104; Troplong, Vente. I. No. 103; Baudry et Saignat, Vente. No. 160: Guillouard,
Vente.

1, No.

41;

tea Il, p. 201;

Alexandresco,

Contra:

M.

VIII, par-

A. Dumitrescu,

Codul de comereiu comentat, II, No. 269).
38. In cazul când cumpărătorul a zidicat marfa, se presupune că el a gustat-o
şi i-a plăcut sau că, cel putin, a renunţat
la gustare şi nu poate fi admis a pretinde
că marfa nu-i place. (Troplong, Vente, |,
Saienat, Vente,
VIII, partea II,

No. 160: Alexanp. 200, 201).

Art. 1302. — Vinderea făcută pe încercate este totdeauna presupusă condițională până la încercare. (Civ. 1017 urm., 1296; Civ.
Fr.

1588).

Tezi. fr. Art. 15885.— La vente faite ă, Pessai est toujours prâsumâe faite

sous une condition

suspensive.

INDEX
(a
Apreciere
20, 58.

suverană

ALFABETIC
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14, 15, 21—23, 27, 31—33,
39, 40, 50, 51,

Conservare 29, 43, 44.
Creaitori 22, 23

cerca şi de a refuza lucrul dacă nu-i
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Moarte 46.
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Natura lucrului

în

de

vânzare,

iar

nu,

ca la gustare, din natura lucrului vândut.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 164; Ale3.

VIII,

Vânzarea

partea

pe

II. p. 203).

încercate,

după o pădeosebeşte de aceea după gustare. deoarece în prima. vânzătorul poate
cere a se face o expertiză pentru a se

rere, se mai
.
2, 6.

Obicei 6.
Pierderea lucrului 27, 28,
Preţ 32.

Deces 46.
Definiţie 1, 4,8.
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Comercială materie 38, 39,
57
Condiţie pur
potestativă
17—19,
Condiţie rezolutorie 5, 6,
15, 16, 37, 40, 41, 50,
Condiţie suspensivă 5, 6,

Daune-interese
Decădere 36.

şte de vânzarea după gustare, deoarece
facultatea peniru
cumpărător
de a în-

doctrină)

Prezenţă 47,
Probă 54,
Scrisori 57, 58.
Termen 31—33, 37—42,
Transcriere 26.
Trăsură 11,
Urmărire silită 22, 23,
Vacă de lapte 12.
Vânzare pe gustate 2,3, 4,
Vânzare pe încercate 1—47,
Vânzare pe mostră 48—58,

Vicii ascunse 56.

ștabili că lucrul
UI pentru
care

vân ui corespunde
este
destinat,

XXIV. No. 148).
4. După altă

părere,

se şti dacă lucrul
părătorului este o

uzueni,

(Lamrent
chestiunea de a

convine sau nu cumchestie de intenţie pe

care tribunalele o vor aprecia în mod suveran după împrejurările cauzei, (Huc, X,
No. 25; Baudry et Saignat, Vente, No.

164: Planiol,
VIII, partea

II, No. 1360;
II, p. 204).

5. În art, 1588

Alexandresco,

c. civ. fr. se prevede

că

vânzare pe încercate este totdeauna
presupusă sub condiţie suspensivă, iar în
tex-

Doctrină,
1. Vânzarea
făcută
pe încercate esie
aceea în care cumpărătorul îşi rezervă
facultatea
de a încerca
lucrul vândut
pentru a vedea dacă îi convine. (Dalloz,
Rep. Suppl., Vente, No. 80: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 202).
,
2. Vânzarea pe încercate se deosebe-

—

tul art. 1502 c. civ. rom.

corespunzător,

mai

pe încercate

prevede
deauna

multe

presupusă

se

că vânzarea pe încercate este totpresupusă
condiţională De cele

ori vânzarea

sub

condiţie

poate fi presupusă

suspensivă,

este

înşă

și sub condiţiune rezo-

lutorie, ceea ce de altfel se întâmplă foarte
rar. (Pothier, Vente, III, No. 264: Duvergier, Venie, I, No. 99; Marcadâ, Art. 1587,

582—

Codul

DESPRE

civil

149; Huc, X, No. 23; Baudry et Saignat,
Vente, No. 166; Guillouard, Vente, i, No.
îudoială,

de

caz

p. 204).

ca

necesar

este

7. Nu

va

partea

ÎI,

condițiunea

de

VIII,

(Alexandresco,

zolutorie.

condițiunea

ca I€-

ca suspensivă, iar nu

în
îmluNo.
82;

încercare să fie stipulată totdeauna
mod expres, ci ea poate rezulta din
prejurări, din obiceiu sau din natura
crului vândut. (Duvergier, Venie, 1,
100; Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No.

droit
Lyon-Caen et Renault, Trait€ de uard,
155; Guillo
III, No.
commercial,

,
Vente, Î, No. 44).
9, Astfel, vânzarea unei haine pe măsură, trebueşte consideraţă ca o vânzare
făcută pe încercate. (Duverzier, Vente, |,

17.

totdeauna

VIII,

dresco,

nota 2).
10. De:

pe

partea

încercate.

II,

p.

tivă.

şi

text

asemenea, o mașină, o irăsură,
de vânat. etc: (Alexandresco,

VIII, partea II, p. 202).

nota

1).

Între

13.

VIII,

rezerva

partea
de

încercare

cumpărătorul nu voieşte să facă încercarea
sau după ce a făcut-o nu voieşte să ia lu-

crul,

rului,

No.

cât

şi

timp

cumpărătorul

acceptat.

105: Demante

nu

(Duvergier,

,

ei Colmet

l-a

nu-

să ceară

fost cumpărat. (Aubry et Rau, ed. 4-a. V,

$ 549, p. 535).
20. După

prevă-

Vente.

are dreptul

vânzătorul

mirea unor experți cari să cerceteze dacă
lucrul poate servi la uzul pentru care a

zută în mod expres de cumpărător în contractul de vânzare şi aceea care rezultă din
împrejurările cauzei există deosebire, deoarece în primul caz refuzul cumpărătorului este suveran, pe când în cel de al
doilea caz, cumpărătorul nu va putea recorespunde
nu
fuza lucrul, decât dacă
trebuinţelor pentru care este cumpărat sau
VIII,
(Alexandresco,
are defecte mari.
partea Il. p. 205, 204).
dispoziţiunilor
potrivit
14. Deoarece
art, 1588 ce. civ. fr, (1502 c, civ. rom.), vânpe încercate este presupusă sub
zarea
condițiune suspensivă până la încercare,
lucrul vândut” rămâne pe riscul. vânzătocercat

42).

No.

Vente,

19. In această părere, se admite că dacă

2%,

p.

II,

Guillouard,

p. 335;

$ 540,

și-i
13. De asemenea, dinţii ce cineva
ea
face pe măsură la un dentisi, vânzar
25;
unci vaci cu lapte, ete, (Huc, X, No.

Alexandresco,

108; Dalloz,

Vente, [, No.

(Troplong,

lui să-i convie. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,

nu-l

cumpără cineva decât după ce-l încearcă.
(Pothier, Vente, III, No. 264; Duvergier,
Vente, [, No. 100; Troplong, Vente, I, No.
103; Alexandresco, VIII, partea II, p. 202).
1], De
un (câine

încercate,

pe

tăcută

vânzarea

Râp.. Vente, No. 257).
ambele părți
18. După a doua părere,
condiţie
sub
contractante - sunt obligate
potestativă, însă cumpărătorul este obligat
numai sub condiţiunea ca încercarea lucru-

(Alexan-

ceasornic

un

asemenea,

202,

În

după o părere, numai vânzătorul este obligat iar nu şi cumpărătorul peniru care
condiţiunea de încercare este pur potesta-

No. 100; Huc, X, No. 23; Baudry et Sai-|,
gnat, Vente, No. 164; Guillouard, Vente,
No. sa: Alexandresco, VIII, partea II, p.
202, 205).
.
9. De asemenea, vânzarea unui cal se
face

No.

XVI,

5; Dalloz, Rep. Vente, No. 256; Lauren
ÎXLV, No. 149; Baudry et Saignat, YVente,
No. 166; Lyon-Caen et Renault, III, No.
134: Guillouard. Vente, |, No. 43).
16. Asttel, dacă din convenţiune sau
din împrejurări, rezultă că părțile contractante au înțeles că cumpărătorul să
devie imediat proprietarul lucrului vân-dut, iar dacă nu-i convine, după, încercare, să-l restitue, încercarea constitue, în
e luacest caz, o condițiune rezolutori.şi
crul vândut este pe riscul cumpărătorului
încheierii contractului di:
din momentul
vânzare. (Dalloz. Rep. Suppl., -Vente, No.
No. 166:
Vente,
80; Baudry et Saignat,
Lyon-Caen et Renault, III, No. 134; Gu.
illouard. Vente. I, No. 45).

Alexandresco,
1560;
45; Planiol, IL, No.
VIII, partea Il, p. 202, nota î, 204).

6. La

(Duranton,

ctante.

contra
ng,
75; Duvergier, Vente, Î, No. 99; Troplo
Vente, 1, No. 107; Marcad€, Art. 1588, No.
t,

ților_

1588, No. 3; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 9 bis; Laurent, XXIV, No.

fi considerată

Art, 1302

VINDERI

în-

|,

de Santerre,

VII, No. 9 bis; Dalloz, Rep. Suppi., Vente,
No. 80; Baudry et Saignat, Vente, No. 166;
Guillouard, Vente, I, No. 43).
15. Tribunalele pot înlătura prezumpțiunea condițiunii suspensive prevăzută de
art. 1588 e, civ. îr. (1302 c. civ. rom.), dacă
găsesc că astfel a fost intenţiunea păr-

a treia părere, tribunalele vor

decide după împrejurări, care a fost inten(Baudry et
țiunea părţilor contraciante.
Saignat, Vente, No. 165).
21. In cazul când cumpărătorul, încercând lucrul, îl păstrează, condiţiunea se
îndeplineşte şi dreptul său de proprietate
se sue la data încheierii contractului de

vânzare. (Baudry et Saignat, Vente, No.
Ii Alexandresco, VIII, partea II, p. 204,
205).
29, Ca .consecință a acestei soluţiuni,
cumpărătorul

opue

va

putea.

în

acest

caz,

să

dreptul său creditorilor vânzătorului

care ar fi sechestrat lucrul
masei credale a vânzătorului,
ar fi fost declarat în stare

vândut sau
dacă acesta
de faliment

după vânzare. (Baudry -et Saisnai, Vente,
SII 167; Alexandresco, VIII, partea Îl. p.
205).

poate
cumpărătorul
23. In acest caz,
cere creditorilor urmăritori sau sindicului
falimentului să-i dea posibilitatea de a

face

încercarea

țiunea'

sub

care

pentru
a

a îndeplini

cumpărat.

condi-

(Baudry_et

Saignat, Vente, No. 167; Alexandresco. VIII,
partea II, p. 205).
24. Dacă după vânzarea pe încercate,
cumpărătorul este declarat falit, sindicul
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Art. 1302

DESPRE

ar putea cere lucrul vândut, plătind vânzătorului
preţul stipulat
în
întregime.
(Dalloz, Rep., Vente, No. 264).
,
25. Dispoziţiunile art. 1588 e. civ. fr.
(1502 c. civ. rom), își pot găsi aplicațiunea şi la imobile, (Baudry et Saignat,

Vente, No. 168; Alexandresco, VIII, partea II, p. 205, text şi nota 3; M. A. Dumi-

trescu, Codul 'de comerciu comentat, II,
No. 277).
26. În cazul unei vânzări :pe încercate

a unui imobil,

cumpărătorul

va trebui să

transcrie de îndată contractul de vânzare
peniru a fi opozabil terţilor care ar do-

bândi drepturi reale asupra imobilului vândut,

posterior

vânzării

pe

încercate,

(Bau-

dry et Saienat, Vente, No. 168; Alexandresco, VILI, pariea II, p. 205; M. A. Dumitrescu, Codul de comerciu 'comentat, II,
No. 277).

27. Dacă
cercat

cumpărătorul,

lucrul,

îl refuză

sau

după

ce

a în-

încercarea

nu

poate avea loc din cauza pierderii lucrului,

cumpărătorul va fi considerat că nu a fost
niciodată proprietarul lucrului vândut, deoarece condițiunea nu sa îndeplinit. (Bau-

dry

et

dresco,

Saignat,

VIII,

Vente,

partea

II,

No.
p.

167;

204,

Alexan-

205).

28. Dacă lucrul vândut piere în timpul
fimcercării, chiar prin efectul încercării,
pierderea este în sarcina vânzătorului.

loz, Râp.,

dresco,

Vente,

VIII,

29. In

No.

partea

timpul

262; Comp.:

(Dal-

Alexan-

II, p. 204).

încercării,

cumpărătorul

trebuește să vegheze la paza lucrului ca un
bun părinte de familie, el nefiind responsabil de cazuri de forță majoră. (Dalloz,

R€p.. Vente, No. 262).
30. In vânzarea pe încercate, vânzătorul

trebucşie să permită cumpărătorului de a
examina şi încerca lucrul vândut. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 202).
.
31. In cazul când în contractul de vân-

zare
men

făcut
până

pe încercate sa fixat un tercând trebueşte să se facă în-

cercarea. și dacă, în acest termen, cumpărătorul nu face operaţia încercării, convențiunea cade, prin neîndeplinirea condițiunii. (Troplong, Venie, I, No. 109; Dalloz, R&p., Vente, No. 258; Guillouard, Vente,

IL. No. 45; Comp.:

Alexandresco, VIII, par-

iea II, p. 205).
32. În acest caz, vânzătorul are dreptul
să ceară restituirea lucrului vândut şi cumpărătorul nu poate să-l reţie plătind pretul stipulat în contract. (Troplong, Venie,
1. No. 109; Dalloz, Rep., Vente, No. 258;
Guillouard, Vente, I, No 45).
33. De asemenea, în acest caz, vânzătorul poate înstrăina
-lucrurile
vândute
către altă persoană.
(Baudry_ et Saignat,
Monte, No. 169; Guillouayd, Vente, I, No.

5),
__34. De asemenea,

.
vânzătorul

poate cere

„că
executarea contractului,
punând
în
întârziere pe cumpărător pentru a proceda
la operația încercării lucrului vândut, (Du-

vergier, Vente,

1, No. 105; Baudry et Saig-

Codul

VINDERI

nat,

Vente,

No.

45;

206).

No.

169;

Alexandresco,

Guillouard,

VIII,

civil

Vente,

partea

I,

II, p.

35. In acest caz, riscurile irec dela vânzător asupra cumpărătorului. (Guillouard,

Vente, I, No. 45;
tea II, p. 206).

Alexandresco, VIII, par-

36. Se susţine chiar că, în acest caz,
vânzătorul poate să declare pe cumpărător

decăzut de dreptul de încercare şi rămâne
cumpărător deiinitiv, obligat să plătească

preţul şi cu riscurile lucrurului vândui în
sarcina sa. (Baudry et Saignat, Vente, No.
169; Comp.: Alexandresco, VIII, partea II,
p. 206).

37. Dacă

din

intenţia

părţilor

rezultă

că condițiunea de încercare este rezolutorie,
expirarea termenului fixat pentru încer-

care are de efect să facă ca vânzarea să
devie pură şi simplă. .(Dalloz, Râp., Vente,
d 201; Alexandresco, VIII, partea II, p.
204).
38, In
materie
comercială,
dacă sa
fixat un termen pentru încercare, pe care
cumpărătorul l-a lăsat să treacă fără a-şi

fi exercitat dreptul său, această inacţiune
a sa, va face să fie condamnat să păstreze marfa, fie sub formă
de dauneinterese,

maria

fie pe

i-a

baza

unei prezumpţiuni

convenit.

(Dalloz,

Bâp.,

că

Vente,

No. 260).
39. Dacă însă, prin contract nu s'a fixat
un termen pentru încercare şi condiţiunea

de

încercare

lungită

a

derată

este

suspensivă,

cumpărătorului

ca

o

acceptare

tăcerea pre-

poate

tacită

fi

consi-

a vânzării.

(Troplong, Vente, Î, No. 109; Dalloz, R&p.,
Vente, No. 259).
Iu
40. În cazul când nu sa fixat un termen pentru încercare prin contract, vânzătorul poate cere a se fixa un termen prin

justiție,

fie

că

condiţiunea

este suspensivă,

fiecă

de

încercare

este rezolutorie,

(Po-

thier, Vente, III, No. 205; Duvergier, Vente,
I, No. 103; Troplong, Vente, Î, No. 109:

Dailoz, Re€p., Vente, No. 259; Baudry et
Saignat, Vente, No. 169; Guillouard, Vente,

L E

45; Alexandreso,

41. Tribunalul

va

VIII, partea II, p.

trebui

să

fixeze

un

termen scurt de încercare în cazul când
condițunea de încercare
este
rezolutorie.
(Dalloz, R€p., Vente, No. 259).
42, Termenul
de încercare fixat prin

justiție

produce

menul

fixat

Saiguat,

Vente,

aceleaşi

prin

No.

efecte ca şi ter-

contract,

169).

(Baudry

et

43. Cumpărătorul trebueşte să uzeze în
mod cinstit de lucrul ce i sa dat spre. în-

cercare,. conservându-l şi neputând să tragă
niciun beneficiu din el, cum ar fi închiriindu-l şi nici să-l întrebuinţeze la uzuri

extraordinare, căci în cazul contrar, va fi
considerat că i:a convenit lucrul vândut.
(Troplong, Vente, 1, No. 110; Dalloz, Râp.,
Vente, No. 261; Alexandresco, - VIII, par-

tea II, p. 205, nota
44.
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În

acest

caz,

1).

cumpărătorul

va

răs-

Codul

civil

DESPRE

punde de daunele cauzate de lucru unui
terţ. (Huc, X, No. 25; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 205).

45. Facultatea de a agrea lucrul vândut.nu este personală cumpărătorului ci, el

poate
cerce

însărcina pe o altă persoană să înlucrul vândut.. (Troplong, Vente, |,

No. 112; Dalloz, Rep. Vente, No. 265;
Baudry et Saignat, Vente, No. 170; Alexandresco,

VIII,

46,

în

partea

cazul

când

II, p. 206).

cumpărătorul

înce-

tează din vieaţă sau este declarat în faliment, moştenitorii săi sau creditorii săi
“reprezentaţi prin sindicul falimentului, pot
cere ca vânzarea făcută pe încercate să-şi
toate efectele :sale. (Duvergier,
broducă
Vente, IL, No. 103; Troplong, Vente, Î, No.
112; Dalloz, Râp., Vente, No. 263; Huc,

No.

Vente,

ei Saignat,

25: Baudry

X, No.

171; Guillouard, Vente, I, No. 46; Alexandresco, VIII, partea II, p. 206, nota îi;
M. A. Dumitrescu, II, No. 279).
4/7. Încercarea nu este necesar să fie
făcută în prezenţa vânzătorilui. (Baudry

et Saignat, Vente, No. 170; Alexandresco,
VIII, partea ÎL, p. 206, nota 1).
48.
tunci

Vânzarea se numeşte pe mostră, acând părţile au convenit ca marfa

ce urmează să fie predată cumpărătorului,
să fie conformă unei probe sau mostre ce
i

s'a

înainte.

mai

de

dat

(Alexandresco,

VIII, partea II, p. 206, 207).
49, Vânzarea pe mostră este
vânzării

pe

încercate,

deoarece

formitatea mărfii cu mostra.
VIII, partea II, p. 207).

50. Chestiunea

pe

mostră

este

valabiliia-

este condiționată de con-

contractului

tea

,
asimilată

(Alexandresco,

de a şti dacă

pură

şi

simplă

vânzarea
sau

'con-

dițională este controversată. După o părere,
această vânzare este pură și simplă, după
a doua părere, că este
suspensive, iar după a
supusă unei condiţii
dresco,' VIII, partea

supusă unei condiţii
treia părere, că este
rezolutorii. (AlexanII, p. 207, text şi

nota

5; M, A. Dumitrescu,

unei

condițiuni

Codul

de

Co-

merciu comentat, II, No. 286).
51. In caz de îndoială, tribunalele vor
hotărî că vânzarea pe mostră este supusă

suspensive.

trescu, Codul de
No. 286).
Ă

comerciu

52. In cazul când

marfa

(M.

A. Dumi-

comentat,

II,

este conformă

Art. 1303

VINDERI
cu

mostra,

fuza marfa,

cumpărătorul

nu

va

putea

re-

în caz de contestaţie, confor-

mitatea mărfii cu mostra, urmând a se face

prin

expertiză.

(Huc,

X, No.

22;

Baudry

et Saignat, Vente, No. 160; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 208).
53. În cazul când cumpărătorul a înlocuit în mod fraudulos mostra dată de
cumpărător, această mostră va fi scoasă
din cauză. (Huc, X, No. 22; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 208; M. A. Dumitrescu,

Codul de comerciu comentat, II, No. 289).
54. Dovada că mostra este conformă cu

să

trebui

va

marfa,

vân-

de

îie făcută

zător, afară de convenţie contrară prevăzută în contract. (FHuc, X, No. 22; Alexandresco, VIII, partea II. p. 208).

55. In

cazul

când mărfurile

predate

de vânzător nu sunt conforme cu mostra,
cumpărătorul va putea cere, sau rezilierea
contractului sau predarea altor
mărfuri

conforme

Thaller,

cu

Trait6

mostra.

(Huc,

6lementaire

X,

de

No.

droit

22;

com-

mercial, No. 1049; Alexandresco, VIII, părtea II, p. 208; M. A. Dumitrescu, Codul
de comerciu comentat, II, No. 286).
56. Dacă marfa predată este conformă
cu mostra, vânzarea nu dă loc, în principiu, la garanţie pentru
vicii ascunse,
afară de cazul când micimea mostrei nu
a putut permite cumpărătorului să constate
viciile ascunse ale mărfii cumpărate. (LyonCaen et Renault, Traite de droit commercial, III, No. 115 bis; Guillouard, Vente,

I, No.

455;

Alexandresco,

p. 208, 209).

57.

In cazul

când

VIII,

vânzarea

partea

II,

pe mostră

se face prin corespondenţă, ceea ce are loc
mai cu seamă în materie comercială, con-

traciul

se

consideră

format

când

accep-

tarea definitivă a cumpărătorului ajunge
la cunoştinţa vânzătorului. (Alexandresco,
VIII, partea II, p. 209).
a

nu

58. In acest caz, dacă cumpărătorul
făcut

cunoscut

vânzătorului

acceptarea

sa, în termenul necesar, vânzătorul poate
dispune de marfă și tribunalele, vor putea
aprecia în mod suveran, după împrejurări,
că contractul nu s'a putut forma, din lipsă
de acceptare, prin răspuns a destinatarului
căruia i se trimisese mostra. (Alexandresco,

VIII,

Codul

partea II. p. 209; M. A. Dumitrescu,
de

comerciu

comentat,

II, No.

285).

. vânzării trebue să fie serios şi determinat
— Preţul
Art. 18083

de. părți. (Civ. 961, 1294, 1304; C. com. 60, 61; Civ. Fr. 1591).
Teat. fr. Art, 1591. — Le prix de la vente doit tre d&termint et d6sign€
par les parties.
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ALFABETIC.

(a

doctrină).
Mercuriale 14—43.
Preţ 4 urm.
Preţ
cert
și determinat
34-48.
Preţ derizoriu
18, 24—26,

Apreciere suverană 33. Bani 3, 4, 9, 14, 40, 50.
Cambi: 50,

Cesiune 15.
Chitanţă

21.

30

Contract nenumit 5, 15,

Dare în plată 14.
Delegație 49.
Donaţiune deghizată

28,

Efecte de comerţ 50.
Efecte publice 50.
Elemente esenţiale

Expertiză 37, 45, 46.
Grâne

Preţ just 44, 45, 46.
Preţ serios 17, 18, 22, 23,
27, 28, 3t1—33.

*

Preţ simulat 17, 19—21.

1,2, 27.

2.

Remitere 20, 23.

13.

Rentă

Imobil 13.

10, 15, 31, 32.

Reziliere 15.

Indoiată 8,
Insolvabilitate 22.
Intenţie 19,
Intreţinere 15, 16.
Mărfuri 41 — 13,

Schimb 3, 4, 6, 7, 12,
Simulaţie 17, 419—21.
Vânzare î urm.
Vin 13, 41.

|

7. Dacă
însă
valoarea prestaţiunii va
întrece valoarea
prețului, contractul încheiat nu va fi o vânzare. (Duranton, XVI,

No. 118; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 540,
textşi nota 25, p. 336; Dalloz, Rep. Suppl.,
Vente,

13.

8. In

teşte

109).

151; Baudry
et Saignat,
Vente, No.
Guillouard, Vente, I, No. 92; Alexan-

2.

Stipulaţiunea

unui

chiar la o promisiune

p.

103).

preţ

este

vânzării

necesară

de vânzare

matică
sau
unilaterală.
Venie, No. '300, 320, 538).

3. Preţul

sinalag-

(Dalloz,

trebueşte

să

Rep.

consiste

în bani, căci dacă ar consista în orice alt
lucru, nu ar exista vânzare, ci schimb,
chiar dacă părţile contractante i-ar da calificarea de vânzare. (Pothier. Vente, III,

No. 50; Duvergier,

Vente,

1, No. 4, 5. 147;

Beudant, Vente, No. 125: Troplong, Vente,
1, No. 147; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,

Ş 349, p. 536; Dalloz, Rep., Vente, No. 344;

Suppl., Vente,

No.

151; Laurent,

XXIV,

No.

68; Huc, X, No. 34; Budry
et Saignat,
Vente, No. 128; Guillouard, Vente, I, No.
92;

Pianiol,

II,

No.

1574;

Alexandresco,

VIII, partea II, p. 106, 107).
„4. Această regulă rezultă din

ţia dispoziţiunilor
În. „(1294 şi 1405
definiția vânzării

Rep.,

Suppl.,

Saignat,

Vente,

combina-

art. 1582 şi 1702 e. civ.
ce. civ. rom.), care dau
şi schimbului.
(Dalloz,

Vente,
No.

No.

128;

151;

Baudry

Guillouard,

I, No. 92; Comp.: Alexandresco,

tea

II, p.

107,

et

Venie,

VIII, par-

108).

„5. Dacă în schimbul unui lucru, achizitorul sar obliga de a face ceva, con-

tractul încheiat va fi un contract nenumii.
(Dalloz, Rep., Vente, No. 344; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 108).

6. Dacă însă
cumpărătorul,
pe lângă
rej, se obligă a mai da un lucru sau a
ace ceva, cu titlu de complement al prejului, contractul încheiat va fi o vânzare.

(Duranton,

ed.

4-a,

IV,

Dalloz, Rep.

XVI,

$ 349,

No.

Vente,

118:

text

îndoială

asupra

caracte-

se va decide

deoarece

Aubry

şi nota

25,

et Rau,
p. 336;

No. 345; Suppl., Vente,

No. 135;
uillouard, Venie, 1, Ne 94; ATIandresco,
I, partea II, p. 109; ; Nacu,

—

în

locul

acest

că este o

contract

preţului

tractul rămâne

No.
127;

II.

de

I, No.

II, p. 109;
.
este obiş-

110).

ei.

partea

caz

Vente.

partea

9. Dacă după încheierea contractului de
vânzare, compărătorul nu are bani şi plă-

Venie, No. 358; Suppl., Vente,

VIII,

Guillouard.

contractului,

vânzare,

]. Stipularea unui preţ, constitue un element esenţial oricărui contract de vânzare.

dresco.

155;

nuit şi se presupune, afară de dispoziţie contrară, că părțile au voit să facă o vânzare.
(Duranton, XVI, No. 118; Dalloz, R&p.
Vente, No. 545; Guillouard, Vente, Î, No.
94: Comp.: Alexandresco. VIII, partea II,
„p.

Doctrină.

(Dalloz, Râp.,

No.

94; Alexandresco. VIII,
Nacu, III, p. 175).
rului

Preţ vil 26, 23.
Ă
Promisiune de vânzare

Coâul civil

VINDERI

un

alt

lucru.

con-

o vânzare cu toate efectele

(Troplong,

Vente,

I, No.

147;

Marcade,;

Art. 1591, 1592, No. 1; Dalloz, Rep., Vente,
No. 546: Alexandresco, VIII, partea II, p.

|

10. Preţul vânzării în loc să fie întrun
capital poate fi în o rentă perpetuă sau
în o rentă viageră. (Beudant, Vente, No.
126;

Troplong,

Venie,

I, No.

148;

Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, 8 349, p. 356; Dalloz,
Rep., Vente, No. 348; Suppl.. Vente, No.
155; Laurent, XXIV, No. 69; Huc, X, No.
54; Baudry et Saignat, Vente, No. 128:
Guillouard,

No.

1574:

Vente,

Î,

No.

Alexandresco.

p. 107, nota 1; Contra:
Rente viagăre, No. 19).

94;

Planiol.

VIII,

partea

Merlin,
.

II,

II,

Repertoire,

11. Instrăinarea unui imobil în schimbul unor mărfuri al căror preţ este fixat
prin mercuriale
după o părere.

vânzare decât
No.

119;

un schimb.

Dalloz,

12. După

şi uşor realizabil în bani,
constitue mai degrabă o

a

Râp.,

doua

(Duranton, XVI,

Venie,

No.

părere,

o

350).

asemenea

convenţiune constitue un schimb, iar nu
o _ vânzare. (Duvergier, Vente, |. No. 147;

Huc. X, No. 54; Baudrvy et Saignat, Vente,
No.

128:

Guillouard,

Vente,

I, No.

9;

lexandresco, VIII, partea II, p. 108).
„3. După a treia părere, irebueşte

făcut

distineţiune:

dacă

pentru alte mărfuri, cum

vin

pentru

grâne,

tui un schimb,

se

dau

A-

de

mărfuri

ar îi de exemplu

convenţiunea

va

consti-

dacă însă, se va da o casă

pentru mărluri, convenţiunea va fi o vân-

"zare şi mărfurile vor constitui preţul. (Marcad, Art. 1591, No. 1; Dalloz, Rep., Vente,
No. 350).

14. Dacă întrun contract sa prevăzoi
preţulîn bani, însă, în acelaşi contract s'au
înloenit

banii

prin

o

altă

prestație,

con

vențiunea va îi o vânzare şi o dare în
plată. (Duvergier, Vente, 1, No. 147; Dalloz, Rep, Suppl... Vente, No. 152; Alexan.
dresco, VIII, partea II, p. 110).
15. Contractul prin care o parte înstrăi-

nează un bun al său
luată de dobânditor

586—

în schimbul obligaţiei
de a o întreține, este

Codul civil

DESPRE

Art. 1808

VINDERI

un contract nenumit. Acest contract după
o părere, nu este nici vânzare, nici schimb
şi se apropie! de cel de rentă viageră, însă

cătoare, (Duranion, XVI, No. 100; Dalloz,
.
Rep., Vente, No. 559).
29. Faptul că, în momentul vânzării,

gaţie de a face strict personală, care nu
poate îi cedată, iar nu o obiigaţie de a
a şi care poate fi transmisă unei alte per-

vada, numai decât, că preţul este neseribs,
deoarece este posibii ca vânzătorul să &
avut speranța că cumpărătorul va reuşi
să aibă sau să-şi procure suma necesară
pentru a plăti preţul stipulat. (Huc, X, No.
54; Baudry et Saignat, Vente; ÎNo. 129; Plani0l, II, No. 1579; Alexandresco, VIII, partea II, p. 115).

cumpărătorul

se deosebeşte de el, deoarece creează o obli-

Prin

soane.

contracie,

acestor

urmare,

speciale,

dispoziţiile

aplica

pot

li se

nu

rela-

tive la rentă, pentru cazul de neexecuiare

a obligaţiei de întreţinere, ci cele din dreptul comun, admițându-se rezilierea după

principiile

din

drept

de

senerale

fi o vânzare.

148;

(Troplong,

Vente,

când

dacă bineînţeles părțile
tre cumpărător,
nu conveniseră asupra acestei remiteri la
(Pothier, Vente,
contractului.
încheierea

Masse

et Saignat,

Vente,

Dalloz, Râp., Vente, No.

18;

III, No.

560;

Baudry et Saignat, Vente, No. 129; Alexandresco, VIII, partea Ii, p. 115).
24, Preţul vânzării se consideră că este
derizoriu adică atunci când este cu totul

în disproporţie faţă de valoarea lucrului
vândut. (Durantonj XVI, No. 100; TroVente, IL, No. 149; Dalloz, Rep.,
No. 352; Baudry et Saignat, Vente,

plong,
Vente,

No. 129: Guillouard, Vente, [, No. 96; Alexandresco, VIII, partea II, p. 115),

I, No.

230;

No.

alâatoires,

Contrats

do-

23. Preţul trehueşte considerat ca serios
după încheierea contractului de vânzare, vânzătorul a făcut remiterea lui că-

natura

dobânditorul
obligaţiilor, în cazul când
nu-şi îndeplineşte îndatoririle ce şi-a luat
rin contract. (Laurent, XXIV, No. 70 urm;;
XVII, No. 265; Guillouard, Vente, I, No.
92 urm.; Des contrais alcatoires, 177 urm.;
vente et de
et Saignat. De la
Baudry
P'Echange, No. 128; Des contrats al6atoires,
ete, 352 urm.; Huc, X, No. 54 urm.: XI,
565; Planiol, II, No. 2454 urm; N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 55).
16. După altă părere, obligaţiunea impusă achizitorului de a întreţine pe cel
care înstrăinează bunul, constitue un adevărat preţ şi deci convenţiunea încheiată

“a

face

nu

insoivabil,

era

25. Astfel, se consireră că preţul este
et Verg& sur Zachariae, IV, $ 675, nota
, când se vinde o întindere mare
Vente,
No.
550).
.
derizoriu
Rep,
Dalloz.
270;
p.
18,
pentru un franc. (Pothier, Vente,
pământ
de
senîn
serios
fie
să
17. Preţul trebueşte
Troplong, Vente, Î, No. 149;
19;
No.
(DuIII,
simulat.
fie
să
sul că nu trebueşte
1591, 1592, No. 3; Laurent,
Art.
1,
Vente,
Marcad,
Duvergier,
100;
ranton, XVI, No.
Alexandresco, VIII, partea
81;
No.
Dal149;
XXIV,
No.
IL,
No. 148; Troplong, Vente,
Suppl.,
II, p. 143; Nacu, III, p. 176).
loz, Râp., Vente, No. 551, 558;
No.

Vente,

156; Baudry

26, Nu trebueşte să se confunde preţul
derizoriu cu preţul vil, prin care se înțelege un preţ cu totul inferior față de
valoarea lucrului vândut. (Pothier, Vente,
No.
LII, No. 20 urm.: Troplong, Vente, ÎI,
150; Aubrvet Rau, ed. 4-a, ÎV, $ 349, noia
95, p. 536; Dalloz, Rep. Venie, No. 352;
Laurent, XXIV, No. 82 urm.; Baudry et

No. 129; Guillouard, Venie, I, No. 9%;
Alexandresco. VIII. partea II, p. 112).
18. De asemenea, prin preţ serios se

înțelege că el nu trebueşte să fie derivândut,
valoarea lucrului
zoriu față de
(Duranton, XVI. No. 100; Duvergier, Vente.
i, No. 148; Troplong, Vente, Î, No. 149;
Dalloz, Râp., Vente, No. 351; Suppl., Vente,

No.

129;

Guillouard,

dresco.
19.

Bu udry

157;

VIII,

Vente,

partea

Preţulse

Saignat,

ei

îl,

I, No.

consideră

p.

Vente,

9%;

Saignat, Vente, No. 150; Guillouard, Vente,

No.

când

a

fost prevăzut în contractul de vânzare numai de formă şi intenţiunea vânzătorului

a fost ca să nu ceară plata lui.
XVI, No. 100; Duvergier, Vente,

(Duranton,
Î, No. 148;

'Troplong, Vente, 1, No. 149; Dalloz, Rep.,
Vente, No. 351; Suppl., Vente, No. 156;
Baudry et Saignat, Vente, No. 129; Guillouard, Vente, 1, No. 95; Alexandresco.
VIII, partea ÎI, p. 112, 115).

20. De
când deşi
în acelaşi
lui
terea
XVI, No.

II,

Alexan-

1580;

No.

dresco, VIII, partea II, p. 114).

tf.

simulat,

Planiol,

96;

I, No.

Alexan-

asemenea, preţul
este simulat
este prevăzut în contract, însă
contract vânzătorul face remi(Duranton,
cumpărător.
către
100; Dalloz, Rep., Vente, No.

Vente No. 129;
358; Baudry et Saignat,
_ Alexandresco, VIII, partea II, p. 115)...
2], De asemenea, preţul este simulat
când cumpărătorul deşi nu l-a primit, declară că l-a primit dând chitanţă descăr-

nu este serios,
nu există preț

27. In cazul când preţul
nu există vânzare, deoarece

care este o condiţiune esenţială a contractului de vânzare. (Duranton, XVI, No. 100;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 349, nota 26,
p. 336; Dalloz, R&p., Vente, No. 538; Baudry et Saignat, Vente, No.

Vente, 1,

TI, p. 112).

130; Guillouară,

No. 96; Alexandresco, VIII, partea

283. In cazul când preţul nu este serios
şi deci nu există vânzare, contractul încheiat poate fi menţinut ca donaţiune de-

ghizată,

cu toate consecinţele materiei do-

naţiunii,

în ceea ce priveşte

şi a

a da

(Duranton,

Vente,
Vente,
96;

p.

Contra:

112;

merciu

— 5817—

No.
No.
M.

capacitatea

primi

şi cotitatea

XVI,

No.

100;

de

disponibilă.

Dalloz,

Rep.

358, 361; Baudry et Saignat,
150; Guillouard, Vente, I, No.
Alexandresco,

A.

Dumitrescu,

comentat,

II, No.

VIII,

partea

Codul

115).

II,

de co-

.

Art.

1303

29. In

zarea

DESPRE

este

cazul

când

preţul este vil, vân-

valabilă.

(Pothier,

Vente,

ele

Vente,

No.

130;

Guillouard,

Vente,

[,

No. 96; Planiol, II, No. 1580; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 112).
30. Chestiunea de a se şti dacă preţul
convenit este suficient sau este derizoriu,
constitue

fapt.

o

chestiune

(Beudant,

dresco,

VIII,

Vente,

partea

de

drept,

No.

127;

iar

nu

de

chiar

egale

veniturilor

după o părere,
deoarece preţul

imobilului

No.

14

III;

Aubry

et

vândut,

Bau,

de

determi-

dacă

poate

deveni

cert prin

relație cu o
prezentă sau
puterea uneia

No.

152;

Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

IV,

No. 132; Guillouard, Vente, Î, No. 109;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 116).
39. Astfel, vânzarea va fi valabilă dacă
prețul a fost fixat la atâţia franci, plus
jumătate din preţul ce-l va obţine cumpărătorul când va vinde lucrul, fie că sar

viasau

vânzarea nu este valabilă
nu este serios şi real. (Du-

bis,

modul

$ 349, p. 358; Dalloz, R6p., Vente, No. 368;
Huc, X, No. 36; Baudry et Saignat, Vente,

ranton, XVI, No. 100; Duvergier, Vente,
I, No. 148; Demante et Colmet de Santerre,
VII,

prin

sau chiar de amândouă părţile, în momentul încheierii contractului de vânzare,

I,

5).

unei rente
inferioare

legate

din părţi să-l mărească sau să-l micşoreze,
(Duranton, XVI, No. 106; Troplong, Vente,

31. În cazul când proprietarul unui imo-

bil l-a vândut în schimbul
gere, ale cărei rate sunt

fie

împrejurare
certă trecută,
viitoare şi când nu stă în

Alexan-

II, p. 115, nota

să

civil

pare convenit. Astfel, preţul este cert, chiar
dacă el este necunoscut de una din părţi

III,

No. 20 urm.; Troplong, Venie, [, No. 150;
Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 157; Laurent, XXIV, No. 82 urm.; Baudry et Saignat,

Codul

VINDERI

obliga sau
nu să-l revândă. (Duranion,
AVI, No. 107; Dalloz, Rep., Vente No. 56%;

ed.

Comp.:

117).

4-a, IV, $ 349, text şi nota 26, p. 536;
Dalloz, R€p., Suppl., Vente; No. 157; Lau-

40.

Alexandresco,

Pentru

VIII,

lucrurile

partea

care

au

II, p.

un

curs,

rent, XXIV, No. 85 urm.; Guillouard, Vente,
I, No. 97; Planiol, II, No. 1381).
32, După altă părere, în acest caz, vân-

vânzarea este
valabilă
dacă preţul este
fixat la cursul ce-l avea lucrul la o anumită dată, (Marcade, Art. 1591, 1592, No.

(Rolland

Vente,

zarea

va

viagere,
150;

fi valabilă,

de

Villargues,

No.

Mass6

100;

et

preţul

fiind

serios,

Repertoire,

Rente

Troplong,

Verg6

sur

YVente

1, No.

Zachariae,

IV,

2;

Huc,

X,

No.

No.

132;

41.

Vânzarea

de vii a vinului

33. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, împrejurările din care îşi fac con-

Alexandresco,

vingerea că preţul unei vânzări este serios.
“(Alexandresco, VIII, partea
II,
p.
115,
nota 1).

şi

34, Preţul vânzării trebueşte să fie cert
determinat. (Dalloz, R&p., Vente, No.

564; Suppl., Vente,
VIII, partea II, p.

No.
115,

158; Alexandresco,
116).

„35, Astfel, preţul vânzării trebueşte să
fie determinat su determinabil prin ajutorul clauzelor contractului. (Baudry et
Saienat,

Vente,

No.

1%;

Alexandresco,

VIII, partea II, p. 115, 116).
„30. In cazul când fixarea prețului ar
fi lăsată la voinţa uneia din părţile
contractante sau urmând să fie făcută
printr'o
convenție viitoare, nu există vânzare, (Troplong,

gations,

Vente,

Art.

Venie,

No.

și nota

1).

1, No.

1174

564;

154; Larombitre,

No.

Suppl.,

8:

Dalloz,

Vente,

Obli-

No,

R&p.
158;

Laurent, XXIV, No. 75; Huc, X, No. 37.
Alexandresco,
VIII,

partea II, p. 116, text

37. Părţile contractante pot conveni ca
prețul vânzării să fie fixat Prin experţi,

insă in acest caz, vânzarea
nu
cheiată decât în momentul când va fi învor fi dat consimţimântul asupra păţile îşi
preţuirii

făcută de experţi. (Dalloz, R€p.,
Vente, No.
38. Păr ile poi i adopia orice
detii
i
mod
re

a

preţului

cu

de
ca

condiţiune

—

Baudry

et

Saignat,

Vente,

Î, No.

109; Alexandresco, VIII, partea II, p. 117.

5 675, nota 24, p. 272; Maread6 Art. 1591,
No. 5; Huc, X, No. 34; Baudry et Saignat,
Vente, No. 131; Alexandresco, VIII, partea

II, p. 114, 415).

56:

Guillouard,

făcută

său,

de

un

proprietar

cu preţul pe care îl

vor obține vecinii săi este valabilă. (Pothier, Vente, III, No. 28; Troplong, Vente,
I, No. 154; Dalloz, Râp., Vente, No. 57%;

VIII,

partea

II, p, 118).

42. Vânzarea este valabilă dacă se arată
în contract că preţul va fi acela pe care
-a plătit vânzătorul sau tatăl său. (Duxanton, XVI, No. 106; Troplong, Vente, I,

No. 152; Dalloz, Râp., Vente, No. 368; Alexandresco, VIII, partea II, p. 117).
43. Dacă însă, în acest caz, imobilul a
fost dărâmat sau testat vânzătorului sau
tatălui său, vânzarea nu e valabilă. (Duranton, XVI,
No. 368).

No.

44. Vânzarea

pe preţul: ce-l
după o părere,

preţul

nu

este

106;

Dalloz,

făcută

Râp.,

Vente,

pe justul preţ sau

valorează
lucrul
nu este valabilă,

determinat

vândut,
deoarece

şi nici

nu

se

prevede în contract modul lui de determinare. (Troplong, Vente, 1, No. 159; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 349, p. 558;
“Dalloz, R&p.. Vente, No. 594; Baudry et
Saignat, Vente,
No.
152;
Alexandresco,

VIII, partea
45. După

" vânzarea

II, p. 117, 118).
a doua părere,

pune

că

va

îi valabilă,

prețul

să fie

determinat

părţile

contractante
prin

thier, Vente, No. 26),
46. După a treia părere,

dacă

părțile

sunt

în acest

deoarece

de

acord

au

caz,

se presu-

voit

experţi.

în acest

ca

(Po-

caz,

ca preţul

să se

contrar vânzarea nu este valabilă.
illouard, Vente, ], No. 110).

(Gu-

determine prin experţi, vânzarea este valabilă dela încheierea contractului, în cazul

588—

Codul

DESPRE

civil

47. Vânzarea
care

țului

făcută

se va

oferi,

o părere,

după

numai în
50. Preţul poate fi plătit nu efect
e puţ,
comer
de
e
efect
în
şi
bani, ci
No. 126

pre-

schimbul

în

nu

plice, cambii.
Dalloz, Râp..

este valabilă. (Pothier, Vente, Iil, No. 23;
Troplong, Vente, Î, No. 155; Aubry et Rau,

X, No.

Huc,

69;

:

Laurent,

Baudry

3%;

Îl,
II,

128; Planiol,
VIII, partea

altă părere, în acest caz vân-

48. După

zarea este valabilă, deoarece preţul poate
No.
(Duvergier, Vente, I,
fi determinat.
|,
160; Huc, X, No. 36; Guillouard, Vente,
No. îîi).

49,

Vente,
(Beudant,
547;
No.
Vente,

et Saignat, Vente, No.
No. 1574; Alexandresco,
p. 107, nota 1).

VIII, partea II, p.

155: Alexandresco,

118).

No.

XXIV,

ed. 4-a, LV, $ 349, p. 338, 539: Dalloz, Râp.,
Vente, No. 372; Baudry et Saignat, Vente,

ne

Art, 1304

VINDERI

Vânzarea

este

dela

(Continuare

dacă

chia

valabilă,

Jurisprudenţă
la 1927)

1924 până

1. Preţul vil, spre.deosebire de cel derizoriu, este atunci când el e în disproporţie
dacă
cu valoarea reală a lucrului, care,

se stipulează că preţul nu _va fi plătit
dă
vânzătorului, ci unui terţ, căruia i se
tiilu
cu
fie
plata,
primi
a
de
ţie
delega
lide plaia unei datorii, fie cu titlu de
heralitate. (Dalloz, Rep., Vente, No. 342;
107,
Alexandresco, VIII, partea II, p.
nota 1).

este

nu

convenţia.

judecată

de

tea

unui

rezultatul

anulează

No.

1926,

Gen.

No.

liber,

consimțimânt
(Jud.

din

291

Car-

Herţa.

Jud.

1926,

10%).

determinarea prețului poate îi
1012, 1015, 1303,
lăsată la arbitrariul unei a treia persoane 1). (Civ.
1512; C. com. 40, 60, 61; Civ. Fr. 1592).
1304. — Cu

Art.

acestea,

toate

laisst ă Parbitrage d'un

&tre

cependant

Teat. fn. Art. 1592, — IL peut

3. Cu toate că art. 1592 c. civ. fr. (1504

INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
Anulare 2, 9—12, 19, 20, 22,
23, 31, 32,
Arbitraj
14, 15.
Arbitrariul 3 urm.

Condiţiune
24—27,

suspensivă

Daune-interese 11, 12, 21.
Deces 22.
prețului 1
Determinarea
urm.

Dol 20, 21, 31.

Eroare 31,
Exces de putere 8.
Expertiză 14, 15.

Formalităţi 17.

Fraudă 20, 21, 31,
Hotărire arbitrală 14,

15.

e, civ. rom.) prevede că determinarea prețului poate îi lăsată la arbitrarul unei
terțe persoane, părţile pot numi pentru
această determinare, două sau trei per-

Justiţie 6—8, 10, 29.
Lucru cert şi determinat

26,

Mandat

soane. (Duranton, XVI, No. 114; Duvergier, Vente, [, No. 151; Troplong, Vente, I,

13, 16, 32.

Moarte 22.
Nulitate 2, 9—12, 19, 20, 22,

23, 31, 32.
Piuralitate de
4, 5, 23.
Preţ 1 urm.

Refuz 19, 20, 23,

_

Huc, X, No. 37: Baudry

care să decidă determinarea. Dalloz, R&p.,

1. Cu toate că codul civil prevede nude
măi că prețul va putea fi determinat terţ,
însăşi părţile contractante sau de un
totuşi, se poate prevedea în contract şi

Vente. No.
5. Dacă

mijloacele

preţului

vânzării, indicate de părţi, nu ar putea
fi întrebuințate sau ar fi insuficiente pentru această determinare, vânzarea va fi

nulă,

deoarece

părţile

nu

pot

în
prevăzute
ceste mijloace
lor. (Duvergier, Vente, I, No.
loz, Rp. Vente, No. 396).
1) Art,

francez

a point de vente'.

corespunzător

a-

înlocui

contract

nu

dat

sa

et Saignat,
text şi nota 34, p. 558; Baudry
Vente, Î, No.
Venie, No. 1537: Guillouard,
104). .
6. Părţile pot conveni ca expertul care

va

determina

semnat

de

preţul

tribunal.

fie

de-

Rau,

ed,

să

vânzării

(Aubry

et

4-a, IV, $ 549, p. 537; Dalloz, Rep. Supl,
Vente, No. 161; Huc, X, No. 37; Baudry
et Saienat, Vente, No. 139; Guillouard,

contractul
151; Dal-

1592 continuă:

584).
însă prin

dreptul la această desemnare, aceste două
persoane nu vor putea desemna pe un
al treilea arbitru. (Duvergier, Vente, |,
No. 154; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 349,

alte mijloace licite pentru determinarea
_Vente, I
(Duvergier,
preţului vânzării.
No. 151; Dalloz, Rep., Vente, No. 396).
__9, În acesi caz, dacă din o cauză oare-

care

et Saignat, Vente,

No. 134; Guillouard, Vente. 1, No. 9%;
Planiol, II, No. 1585 urm;; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 120, text şi nota 4).
4, Părţile pot numi două persoane care
să determine preţul vânzării, dându-le
puterea ca în caz când nu se vor înțelege
să desemneze ele pe un al treilea arbitru

Revocare 413,
Riscuri 27.
Termen 18.
Valoare 28, 29.
Vânzare îÎ urm.
Violenţă 31.

determinarea

1591, No.
$ 549, p.
5384;
377,

No. 155, nota 1; Marcad6, Art.
2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
557; Dalloz, Rep. Vente, No.

3,

experţi

Doctrină,

de

vente.

il n'y a point de

lestimation,
tiers: si le tiers ne veut ou ne pent faire

„Si Ze tiers

.

— 589—

ne veut

ou

ne peut

faire

Vestimation,

il

n'y

Art. 1804

DESPRE

Vente, |. No.
102;
Alexandresco, XIII,
artea II], p. 121, text şi nota 2; Contra:
| Paurent, XXIV, No. 75).
7, Părţile pot ca în contractul de vân-

zare

să

nu

desemneze

persoana

care

va

determina
preţul.
rezervându-şi
dreptul
de a o desemna ulterior iar în caz de neînţelegere, desemnarea să se facă de tri-

bunal. (Duranton, XVI, No. 114; Troplong,
Vente, Î, No. 157; Aubry et Rau, ed. 4a,

IV, $ 349, nota 29, p. 557; Dalloz, R&p,
Vente, No. 580; Suppl., Vente, No. 162;

Alexandresco,

VIII, partea It, p. 120, 121).

8. In cazul când părțile nu au numii
prin contractul de vânzare persoana care
va determina preţul, însă şi-au rezervat
dreptul de a o desemna ulterior, fără a
arăta că în caz de neînțelegere, desemna-

rea se va face de tribunal, după o părere,

vânzarea este vâlabilă şi
înțelegere tribunalul
va

care

trebuește

să

în caz de nenumi persoana

determine

preţul

vân-

zării. (Duvergier, Vente, I, No. 155).
9. După altă părere, în acest caz, vân-

zarea este nulă

de drept.

(Duranton,

XVI.

No. 114, 144, Troplong. Vente, I. No. 157;
Marcad6, Art. 1591, 1592, No. 3; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 549, nota 29, p. 337;

Comp:

Alexandresco,

121).

VIII,

partea

II.

p.

10. După a treia părere. vânzarea nu
este nulă de drept şi ea este valabilă dacă
părțile se înţeleg pentru numirea
arbitirului; dacă însă ele nu se înţeleg, vânzarea este nulă, deoarece tribunalul nu are

dreptul

buește

să

numească

să determine

loz, Rep.. Vente,

No.

76;

No.

Baudry

care

Vente.

tre-

vânzării.

580: Laurent,

et

158; Guillouard.

arbitrul

preţul

Saiguat,

1, No.

(Dal-

XXIV,

Vente,

No.

101; Comp:

Alexandresco, VIII, partea II, p. 121).
11. In această
părere,
dacă
una din

părţi

refuză

să

procedeze

la

desem-

narea arbitrului, ea va datori celeilalte
părți daune-interese, deoarece! se vor aplica dispozițiunile art.
1142
ce.
civ. în.
(1075 c. civ. rom). (Dalloz. Râp., Vente,
No. 380: Suppl.. Vente, No. 163: Laurent,
XXIV. No. 76; Baudrv et Saignat, Venie,
No. 158: Guillouard, Vente, Î. No.
101;
Planiol. II, No. 1386; Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 121, nota 1).
12. După altă părere, în acest caz se
vor putea acorda daune-interese, însă
numai în virtutea dispoziţiunilor art. 1582
E ua fr. (998 ce. civ. rom.), (Huc, .X, No.
13.

După

ce

au desemnat

de

ambele

părţi

comun

acord

care să determine preţul
datul dat acestei persoane

vocat decât

et

Saignat,

14.

tot de ambele

No.

ce

o persoană

vânzării,
nu poaie

părți.

136).

Operaţiunea

contractante
manfi re-

(Baudry

trebueşte

s'o

facă
terjul desemnat cu determinarea
prețului
vânzării, nu constitue nicio hotărire
ar-

bitrală,

Dicio

expertiză,

aşa

va trebui să se îndeplinească

prevăzute

de

codul

de

încât

nu

formalităţile

procedură

pentru

Codul civil

VINDERI

arbitraj

sau

expertiză.

(Aubry

et Rau, ed,

4-a, IV, $ 349, p. 338; Dalloz, R€p., Vente,
No, 386; Suppl., Vente, No. 164; Laurent,
XXIV, No. 77; Baudry et Saignat, Vente,
No.

140;

Guillouard,

Vente,

Î,

No.

108).

No.

154;

15, Caracterul acestei operaţiuni, după
o părere este mixt ţinând de arbitraj şi

expertiză.

Dalloz,

(Duvergier,

Rep.,

16.

Vente,

După

altă

cinării date
lui

Vente,

părere,

caracterul

terțului pentru

vânzării,

este

I,

No. 386),

acela

de

însăr-

fixarea

preţu-

mandat,

(Bau-

dry et Saignat, Vente, No. 154, 140; Alexandresco, VIII, partea II, p. 122).
17. In cazul când părţile contractante

au

fixat

în

contract

formalităţile

trebueşte să le îndeplinească

care

terţul în de-

terminarea
preţului
vânzării, acesta va
trebui să se conformeze voinţei părţilor.

(Dalloz, Rep., Suppl., Vente,
No. 164).
18. Părţile contractante pot fixa prin

contrat termenul în care terțul:
va trebui
să
determine
preţul
vânzării,
(Dalloz,
Rep... Yente, No. 584).
,

tru

19. In cazul când terțul desemnat pena
determina
preţul
vânzării,
nu

voieşte

sau

nu

poate

face

prețuirea,

zarea nu este valabilă şi părţile nu se

vân-

poi

adresa justiţiei pentru
persoană
însărcinată

a desemna o altă
cu
determinarea

XXIV,

et

prețului, afară de stipulaţie expresă în
contract. (Duvergier, Vent: I,
No. 152;
Troplong, Vente, Î, No. 156; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 540, text şi nota 35, p. 388;
Dalloz, Râp., Vente, No. 578; Laurent,
No.

No.

137;

20.

dacă

către

35;

Baudry

Guillouard,

Această

Vente,

soluţiune

refuzul

de

terţ este

a

Saignai,

are

unor

104).

loc,

determina

rezultatul

Vente;

[, No.

-

chiar

preţul

de

manopere

a

uneia dintre părţile contractante. (Dalloz,
Rep., Suppl., Vente, No. 160; Guillouard,

Vente,

I, No.

103).

-

21. Insă în acest caz partea care a
întrebuințat mamoperele dolozive, va putea ti condamnată la plata de daune-in-

terese către cealaltă parte. (Dalloz, Rep.,
Suppl., Vente, No. 160; Guillouard, Vente,
IL, No. 103).
|

22.

In

cazul

când

expertul

numit

de

parie prin contract pentru a determina
preţul vânzării, încetează din viaţă, îna-

inte de a fi determinat
este nulă. (Dalloz, Rep.,

preţul, vânzarea
Vente, No. 376;

Baudry et Saignat, Venie, No: 137).
23. Aceeaşi soluțiune va avea loc dacă

fiind numiţi

mai

mulţi experţi,

unul

din-

tre ei nu voiește sau nu poate proceda la
determinarea preţului, ceilalţi rămaşi ne-

„putând face singuri determinarea,
nu se prevede aceasta în contract,
dry

et

Saignat,

Vente,

No.

137;

dacă
(Bau-

Alexan-

dresco, VIII, partea IL. p. 123).
24. Vânzarea al cărei preţ este lăsat la
determinarea

tue

o vânzare

unei

sub

terţe

persoane,

condițiune

consti-

suspensivă

a pieţuirii ce
trebueşte
făcută. (Duvergier, Vente, I, No. 162; Troplong, Vente,
I, No. 155; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $

— 590 —

Codul

DESPRE

civii

392;

No.

Vente,

,
tra: Troplong, Vente, |, No, 160).
201 Dacă însă experţii au fost numiţi

Baudry et Saignat, Vente, No. 135: -Guillouard, Vente. IL, No. 105: Planiol, II.

No. 1384).
25. În cazul când terţul desemnat,
prețuirea cu care a fost însărcinat,
diţiunea se îndeplineşte şi efeciele
suc la data încheierii contractului de
zare, (Duvergier, Vente, 1. No. 162;
plong, Vente, I, No. 155; Aubry et

Con-

124;

p. 125,

ÎI],

partea

VIII,

dresco,

74;

No.

XXIV,

Laurent,

140; Guillouard, Vente, 1, No.-106; Alexan-

Rep.

şi nota 32, p. 338; Dalloz,

549, text

Art. 1305

VINDERI

de justiţie sau de părți în urma încheierii
contractului de vânzare, evaluarea se va
face după starea din momentul numirii
lor, deoarece atunci sia încheiat contiac-

face
conei se
vân'TroRau,

tul. (Baudry . et Saignat,
VIII,

Alexandresco,

Determinarea

30.

Vente, No. 159;

partea

124).

p.

II,

făcută

preţului

de

ed. 4-a, IV, $ 349, text şi nota 52. p. 358:
Laurent,
592;
Dalloz, Rep., Vente, No.

terțul însărcinat cu aceasta, este, în principiu, definitivă şi părţile contractante nu .

XXIV,

et Rau,

Saignat,

et

Baudry_

74;

No.

No.

Î,

Vente,
No. 135: Guillouard.
Planiol, II. No. 1384).

105;

cu toate efectele sale, la data

No.

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 549, nota 52,

p.

No.
155:

Vente,
RER,
Dalloz,
Vente, No.
et Saignat,

338;
audry

p. 124).
97.

ce

In ceea

31.

501;

poate

long, Vente, 1, No. 160; Dalloz, R&p.,
'ente, No. 588; Baudry et Saignat. Vente,
No. 155; Gouillouard, Vente, Î, No. 1%;
Comp: Alexandresco, VIII, partea II, p.
In

28,

cazul

dela

când

vânzare

data

şi până

când
tului

la data

de

gier, Vente,

IL, No. 162; Dalloz, Râp., Ven-

387; Baudry

ei Saignat,

putea

va

Vânzarea

fi anulată

însă

Vente,

Suppl.,

Laurent,

165;

No.

fi atacată

peniru

putere,

de

exces

acesta a întrecui puterile mandasău, anulându-se ceea ce este atins

valabil pe un terț, să determine cotitatea
şi întinderea lucrului ce urmează să fie
predat pentru preţul fixat. (Duvergier,
Acne: 1. No. 155; Dalloz, Râp., Vente, No.

când se face determinarea prețului. lucrul
vândut a suferit o schimbare în valoarea
Ii, prețuirea se va face după valoarea
lucrului din momentul vânzării. (Duvyerie, No.

II,

de nulitate. (Dalloz, Rep., Suppl.. Vente,
No. 166).
33. Părţile pot fixa prin contractul lor
preţul vânzării şi să însărcineze în mod

încheierii

contractului

partea

VIII,

Alexandresco.

XXIV, No. 78; Baudry et Saignat, Vente,
No. 140: Guillouard, Vente, Î, No. 107;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 123).
39, Evaluarea prețului făcută de terţ,

acest caz, ele vor [i în sarcina vânzătorului, 'aplicându-se 'distincţiunile prevăzute de art. 4182 c, civ. în. (1018 e. civ.
rom.). (Duvergier, Vente, I, No. 162; Tro-

124).

50,

terminării preţului a fost eroare asupra
substanţei, dol sau violenţă, (Duvergier,
Vente, Î, No. 157; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 349, p. 557: Dalloz, Râp., Vente, No.

II,
II,

riscurile, în

priveşte

(Aubry

tribunalului.

$ 349, text şi nota

conform drepiului comun. dacă asupra de-

39%;
Gu-

illouard. Vente. I, No. 105: Planiol,
No. 1584; Alexandresco, VIII, partea

1585;

p. 192, 195).

a prețuirii.

nu

iar

contractului

înncheierii

ed. 4-a, IV,

p. 558; Dalloz. Rep., Suppl., Vente. No.
X, No.
165: Laurent, XXIV, No. 78; Huc,
59; Baudry et Saisnat, Vente, No. 140;
Guillonard, Vente, Î, No. 107; Planiol, ÎI,

26. În acest caz, dacă lucrul vândut
este un corp cert și determinat, proprietatransmisă cumtea lucrului vândut este

părătorului,

înaintea

o pot ataca

Vente,

393).

Vente, No.

Art. 1305. — Spesele vânzării sunt în sarcina cumpărătorului,
1357,
în lipsă de stipulațiune contrarie. (Civ. 1105, 1317, 1341,
1593).
1551; Pr. civ. 551; Civ. Fr.
Tezi.

fr. Art.

1598.— Les

frais d'actes

et

autres

accessoires

ă

la

vente

sont ă la charge de lacheteur.
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ă Pita
9 for
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asupra incapacității de a

contracta,

(Guillouard,

Alexandresco,

592—

VIII,

Vente,

partea

1, No.

II, p.

126).

113;
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judeţele, comunele, stabilimentele publice,
prin
pot cumpăra şi vinde în mod valabil
reprezentantul lor legal autorizat conform

o pie-

capacităţii nu constitue

decă la formarea contractului, ci numai o
cauză
de
nulitate
relativă.
(Alexan-

dresco,

No.

Alexandresco, VIII, partea II, p.
cumpărarea
şi
Vânzarea
6.

19;

127).
se pot

face valabil prin mandatari. (Dalloz, Rep.,
Vente, No. 404)..

făcut pentru ele, fie de reprezentantul. lor

Jurisprudență

legal, lucrând în limitele puterilor sale, fie
de ele înşile cu autorizaţia prevăzută de
lege, are toată puterea ca şi cum ele ar

(Baudry et Saignat,

et Saignat, Vente,

legii. (Baudry

VIII, partea IL. p. 54, 125).

Au. Cu toate că aceste persoane sunt declarate incapabile de lege să contracteze,
ele însă pot juca rolul juridic de vânzător
şi cumpărător şi contractul de vânzare

fi fost capabile.
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de la 1924 până

(Continuare

Ven-

la 1927)

]. A se vedea: art. 1175, nota 9; 1510 cu
notele respective; ari. 1409, nota (1; art.
1632, nota 10; art. 1890 nota 4.

te, 7No, 196; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 126).
5. Persoanele morale, cum sunt: statul,

Art. 1807. — Vânzarea nu se poate face între soți decât pentru
cauză de lichidaţiune şi anume:
1. Când, în caz de separați une de patrimonii, unul dintre soți:
dă celuilalt, drept plata unei datorii, o avere a sa;
2. Când bărbatul cedă femeii, chiar neseparată, din averea sa,
pentru o cauză legitimă, precum: pentru un imobil ce era dator
să-i

cumpere

dotali,

cu bani

sau

pentru

o sumă

ce-i datora;

3. Când femeea cedă bărbatului său, din avutul său propriu,
o
drept plata unei sume promise bărbatului ca dotă.
contracIn toate cazurile moştenitorii rezervatari ai părţilor
tante au drept de-a ataca asemenea operațiuni, dacă ele ascund
beneficii indirecte. (Civ. 841—843, 848, 939, 940, 1233, 1247,

1306; L. timbr. 20 $35,

1258 urm., 1262,

1250,

Civ. Fr. 1595).

21$31,

61l-—e;

Teat fr. Art. 1595. — Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre S&poux:

que dans les trois cas suivants;
40

Celui

o

Pun

des

deux

câde des

6poux

biensă

Vautre,

s6par6

judiciai-

rement W'avec lui, en paiement de ses droits;
20 Celui ot la cession que le mari fait ă sa femme, mâme non separe,
a une cause legitime, telle que le remploi de ses. immeubles aliens, ou de deniers ă elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en com|
|
munant€ ;
30 Celui oi la femme câde des biens A son mari en paiement d'une somme;
qwelle lui aurait promise en dot, et lorsquil y a exclusion de communaute.
Sauf, dans ces troits cas, les droits des hâritiers des parties contractantes,
s'il y a avantage indirect.
Bibliografie
ALEXANDRESCO

D., Observaţie

sub

C.

Apel

(continuare).
8 August

Paris,

1922,

Pand.

Rom.

ConsrANTINESCU JAC N., Despre succesiuni, p. 168;
Docan P. GeoncE, Studii de drept civil comparat, p. 45, 151, 152;IV, 33;
Dimro RADU, „Cesiunea drepturilor litigioase“, Pand. Rom. 1926,
GzoRcEAN.N., Studii Juridice, vol. |, „Dotă. Diverse chestiuni“,p. 55; Observaţie

III, 20;
Prahova S. II, 3019 din 20 Martie 1924, Pand. Rom. 1926,
22 Aprilie
JUvARA ALFRED, Notă sub Trib. Ilfov S. Notariat, 4104 din
30/1926.
—
18235 — Codul civil adnotat. — VIU.

593

—

ia

1926, II, 9. :

sub

1926,. Curier
IE

Trib.
Jud.ÎI

DESPRE

Art. 1307
INDEX

doctrină)
Intrebuinţare
25, 56,
, 74.
Invocare
15, 16, 17.

Adjudecare 10, 11.
Anulare 14—23, 37, 39, 40,
" 42—45, 80,
Apreciere suverană 62—66.
Cauză legitimă 46, 53, 56,

Lichidare

7
' Nulitate 14—23, 37, 39, 40,
-42—45, 80,

12,

13.
Contracte oneroase 4.

Persoane interpuse 2.
Plata datoriei 46—48, 56, 60,
Pla:a dotei, a se. vedea
cuvântul: „Dotă“.
Plată parţială 29.

Creditori 11, 16, 17, 21, 30;
42, 45, 77, 19.
plată

în

26, 32—39,

48, 52, 57, 72,
Datorie anterioară căsăto-

riei 8.
Daune-intercse
Derogare 5. .

Ratificare 19.
Raţiune 3.
Rea credință 27.
Regim matrimonial 35, 54,
74,
Reintrebuinţare 25, 56, 57,

49.
20—

deghizată

Donaţiune

Prcexistenţă 30, 64.
Prescripţie 18.
Probă 43,

27.

căsătoriei

Desfacerea

2,
.
Dotă 25, 35, 49, 54, 11, 24,
75,

Dovadă

59, , 74. 74.
Repetiţiune 28.

42.

Economii 61,
Efecte 67.
Fnumerare

Reprezentanţi 16, 17.
Rezervă succesorală 76.
Separaţie
de
patrimonii

7,

limitativă

8, 14.

24, 25, 32—42, 49,

Eroare 28.
Evicţiune 27.
Executare silită 1, 24, 5I.
Exigibilitate 50, S1, 57.
i
Faisntate 23.
Hotărîre

Soţi 4 urm.

Sultă 30, 52, 53.
Taxe

de înregistrare

Terţi 3, 40, 69, 75.

4,

42, 43,

Frauqă 34,38,
79, 80 80.

39.

Licitaţie 10, 11.

Lucruri mobile 31, 55.
Moştemtori
16, 17, 27, 76,_

Confirmare 19.
Contract de căsătorie

Dare

37,

| Ipotecă 68. .

-

58, 62, 65.
Cheitueli 27.
Comerciant 9.

zarea între soţi, constituie o derogare dela
dreptul comun. (Demolombe, IV, No. 237;

ALFABETIC

(a

Transcriere 69
! Urmărire silită

Imobil 31, 55, 56.

toriei

Imprumut 73,
Interpunere de persoane 2.

70,

11, 21, 51.

i Vânzare 1 urm.
i Vânzare - anterioară

37, 38.

căsă-

12, 13.

129).

zările directe, ci şi cele făcute prin
soane interpuse. (Alexandresco, VIII,
„tea ÎI, p. 129).

care

a determinat

pe

vân
per:
par-

legiu-

itor să prevadă că vânzarea nu este permisă între soţi, a fost pentru a împiedeca
înţelegerea îanire soţi în scopul fraudei ter-

jelor

persoane.

roplong,

(Beudant,

Vente,

I,

Vente,

No.

178;

No.

69;

Laurent,

XXIV, No. 31: Huc, X, No. 40; Baudrv er
Saignai, Vente, No. 201: Guillouard, Vente, Î, No. 146; Planiol. Il, No. 1437; Colin
et
Capitant,
II,
p. 425, 424;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 129, text și
nota 4).
i

4. În dreptul actual, pare să fie admisă

valabilitatea

contractelor

molombe,

No.

soți.

(Duvergier,
1V,

Vente,
257

principiul

este

dicţiunea

de

oneroase

între

Dalloz,

Râp,,

ÎI, No.

urm.;

176;

De-

este

generală

regula

că

şi cumpăra şi
de a : vinde
capacitatea
excepţiunea, din art.
incapacitatea este
1595 e. civ. fr. (1507 c. civ. rom.) rezultă
că între soţi regula generală este inter-

vinde

a

excepțiunea.

vinde,

a

de

facultatea

şi

|,

Venie,

(iroplong,

No. 178; Dalloz, Râp., Vente, No. 415).
7. Intre soţi, în afară de cazurile pre-

văzute de art, 1595 ce. civ. fr. (1307 c. civ.
rom.), care sunt limitative, vânzarea nu

poate fi admisă. (Dalloz, R€p. Venie, No.
436: Alexandresco, VIII, partea II, p. 129).
8. Astfel, dacă lemeia ar fi debitoarea
anterioară

cauză

o

pentru

său

bărbatului

căsătoriei, ea nu ar putea ceda bărbatului
său bunurile sale personale pentru plata
acestei datorii. (Dalioz, Râp., Vente, No.
456).
comerţ,

facă

să

autorizată

Femeia

9.

poate cumpăra, în interesul comerțului
său, dela oricine, însă nu şi dela bărbatul său (Alexandresco, VIII. partea II, p152).

prevăzută de art.
e. civ. rom) nu-şi
decât la
Vente, I,

nota 1: Huc, X, No. 40; Baudry

2, Sunt oprite între soți nu numai

Motivul

228; GuNo.
Vente,
dry et Saignat,
illouard, Vente, I, No. 145; Alexandresco,
VIII, partea Il, p. 132).
6. Contrar ca în art. 1594 c, civ.
după
care
rom.)
civ.
e.
(1306
fr.

găseşte aplicaţiunea
(Troplong,
voiurtară

1. În principiu, vânzarea nu este permisă între soţi. (Dalloz, Râp., Sulppl,
Vente, No. 169; Baudry et Saignat,
Vente, N 201: Alexandresco, VIII, partea II.

„8.

Vente, No. 169; Bau-

Dalloz, Râp., Suppl.,

10. Interdicţiunea
1595 e. civ. fr. (1307

|

Doctrină,

p.

Codul civil

VINDERI

vânzarea
No. 17,

et Saignat,

Vente, Î. No.
Vente. No. 202; Guillouard,
148; Alexanaresco, VIII. partea II, p. 431:
M. A. Dumitrescu, Codul de comereiu comentat, II, No. 170).

1]. Prin urmare. unul dintre soţi se
poate face adjudecatar asupra bunurilor
celuilalt soţ vândute la licitaţie în baza
Vente, ÎI, No. 178, nota
Baudry et Saignat,
40;

bitor. (Troplong,
1; Huc, X, No.

VIII, partea II, p. 131;

148; Alexandresco,

M.

Dumitrescu,

A

12.

1595

c.

aplică
soţi,

fr.

chiar

contractului
tor

şi

No.

în

170).

(1507

c.

civ.

făcute

intervalul

art.

de

prevăzută

vânzările

la

sătoriei,

II,

Interdicţiunea
civ.

Î, No.

Vente,

Guillouard,

202;

No.

Vente.

de-

soțului

czeditorii

fac

o

ce

wmnăririi

rom.)

nu

dintre

se

viitorii

între

facerea

de căsătorie şi celebrarea că-

deoarece

cumpărător

nu

în

există

acel

între

moment

vânză-

cali-

iatea de soţi. (Aubry ei Bau, ed. 4-a, IV,
$ 551, nota 20, p. 549; Baudry et Saignat,
Vente, No. 203; Guillouard, Vente, I, No.
147: Alexandresco, VIII, partea II, p. 152:
M. A. Dumitrescu, Codul de comereiu co-

X, No. 40, 48;
No. 228; GuAlexandresco,
Nacu, III, p.

mentat, II, No. 168).
13. În acest caz însă, se va cerceta dacă

„5. Potrivit acestui principiu, art. 1595 c.

civ. rom.) (Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $
351, nota 20, p. 349; Baudry et Saignai,

Suppl., Vente, No. 169; Huc,
Baudry et Saignat, Venie,
illouard, Vente, I, No. 145;
A
partea II], p. 152, 135;

civ. îr. (1307, e. civ. rom), care oprește vân—

vânzarea

nu

aduce

vreo

modificare

tractului de

căsătorie

care

dispoziţiilor

art.

e.

D994—

139

civ.

ar

con-

contraveni

îr.

(1229

c.

Codul civil
Vente,

147;

No.

205:

Guillouard,.

Alexandresco,

nota2;

M.

merciu
de

DESPRE

14.

A.

Dumitrescu,

comentat.

Vânzarea

cazurile

Vente,

VIII, partea

II. No.

tăcută

Codul

de

168).

între

prevăzute

I, No.

II, p. 1%,

de art.

soţi,

1595

co-

în afară

c. civ.

fr. (1307 c. civ. rom.), este nulă. (Duranton, XVI, No. 155; Beudant, Vente, No. 70:

Marcad6,

Art. 1595; Demante et Colmet de

Art. 1307

VINDERI

ghizată revocabilă şi reductibilă dacă
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21. După altă părere, dacă soţii au voit
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ca donaţiune deghizată revocabilă şi re-

Santerre. VII. No. 22 bis, |; Aubry et Rau,
ed. 4-a. IV. $ 551,p.551; Dalloz, Rep., Ven-

ductibilă.

XXIV,

No.

este nulă şi nu valorează
'ca donaţiune deghizată, deoarece o donaţiune nu -poate fi

Vente,

I,

te, No. 439; Suppl., Vente, No. 180; Laurent,

et

41;

Saignat,

Huc,

X, No.

Vente,

No.

No.

165;

46, 47; Baudry

226;

Planiol,

Guillouard,

II,

No.

1458;

Alexandreso, VIII. partea II, p. 154, 135;
Nacu, III, p. 194).
15, Nulitatea vânzării între soţi, în afară

de cazurile prevăzute de art. 1595 c. civ.
Îr. (4307 c. civ. rom.), este relativă. (Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 22

bis,

I; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, IV, $ %i,

p. 351, 352; Dalloz, Râp., Vente. No. 44;
Suppl., Vente, No. 180; Laurent, XXIV, No.
42; Huc, X, No. 46, 47; Baudry et Saignat,
Vente, No. 227; Guillouard, Vente, [, No.
165; Planiol, II, No. 1439; Alexandresco,
ju
partea II, p. 154, 135; Nacu, III, p.
194).

16. Această nuliiate, poate fi invocată,
după o părere, nu numai de soţul vânzător,
de moştenitorii şi creditorii săi, ci şi de
căira soțul cumpărător sau reprezentanții
săi. (Aubry et Ran, ed. 4-a, IV, $ 551. texi

şi nota 20, p. 551, 352: Dalloz, Râp., Suppl.,
Vente, No. 180; Huc. X, No. 46; Baudry
et Saignat, Venie, No. 227; Colin et Capitant, ÎI, p. 424; Alexandresco, VIII, partea II, p. 156, 137).

17. După

-

altă

părere,

această

nulitate

poate fi invocată numai de soţul vânzător,
de moştenitorii şi creditorii săi, iar nu şi
de către soţul cumpărător sau reprezentanţii săi. (Laurent, XXIV, No. 42; Gu-

a

Vente, 1, No.

165; Planiol, II, No.

1440).

18. Această nulitate trebueşte, cerută în
termen de zece ani, care curg, dela desfacerea

nu

căsătoriei,

curge

(Demante

22

bis,

Suppl.,

Baudry
illouard,

între

I;

deoarece

soți

et Colmet

Dalloz,

Vente,

et

în

R&p..

No.

Saignat.

Vente,

de

180;

prescripțiunea

timpul
Venie,

Huc.

Vente.

I, No.

căsătorei.

Santerre,

No.

X,

VII,

No.

No.

296:

165; Planiol,

No.

41;

47;

Gu-

[I, No.

1459; Colin et Capitant, Îl, No. 424; Alexandresco; VIII, partea II, p. 1536).
19. Această nulitate poate fi acoperită
prin ratificare după desfacerea căsătoriei.
(Dalloz, Rp.. Vente, No. 441; Suppl., Vente,
No. 180; Baudry et Saignat. Vente, No. 226:
Guillouard, Vente. I, No. 165; Planiol, II.
No. 1439; Alexandresco, VIII, partea II, p.
136).

”

făcută între soţi, în afară

20. Vânzarea.
de

prevăzute

cazurile

fr.

după

(1307

c.

civ.

o părere,

de

rom.),

valorează

art.
nulă

ca

1595
ca

c. civ.

vânzare,

donaţiune

de-

184;

(Duvergier;

Troplong,

Vente,

Vente,

ÎI,

I, No.

No

183,

185).

22, După a treia părere, această vânzare

deghizată sub forma unei vânzări care este
oprită de lege. (Beudani, Vente, No. 70;

Demante et Colmet de Santerre, VII, No.
29 bis, L; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 351,
nota 52, p. 252; Dalloz, Râp., Vente, No.

159; Suppl., Vente, No. 181; Laurent, XXIV,
No. 41; Baudry et Saignai, Vente, No. 226;

Guillouard, Vente, I, No. 165; Planiol, II,
No. 1441; Colin ei Capitani, II, p. 425, 424;
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 150, 154,

135).
23. Vânzarea

între soţi va îi nulă dacă

ar prevedea

mod

din cauzele

în

fals drept

cauză

una

prevăzute de art. 1595 ce. civ.

fr. (1507 ce. civ. rom.). (Marcade, Art. 159,
No. 5; Dalloz, Râp., Vente, No. 440).
24, Potrivit dispoziţiunilor art. 1595 c.
civ. În. (1507 c. civ. rom), în caz de se-

paraţiune de patrimonii, tesiunea bunurilor
este permisă atât bărbatului cât și femeii.
(Duranton, XVI, No. 148; Troplong, Vente,

I, No. 179; Dalloz, Rep., Vente, No. 422;
Guillouard, Vente, IL, No. 150; Alexandresco,

VIII,

partea II, p. 141).

25,
Potrivit dispoziţiunilor aceluiaşi articol, când nu este separaţiune de bunuri,
bărbatul va putea ceda femeii sale bunurile sale pentru o cauză legitimă, precum
pentru un imobil ce era dator să-i cumpere
cu banii dotali sau pentru o sumă ce-i da
iora, iar femeia va putea ceda bunurile
sale bărbatului numai în cazul când dota

ce a promis-o

în bani nu

a dat-o

bărba-

tului. (Duranton, XVI, No. 448; Troplong,
Vente, Î, No. 179: Dalloz, Râp., Vente, No.
424; Guillouard, Vente, Î, No. 150; Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 141).
26. Cazurile prevăzute de art.

159%

c.

civ. fr. (1507 c. civ. rom.), în care vânzarea
între soţi este permisă, constituese mai
mult cazuri:de dare în plată. decât vânzare, deoarece obligaţiunile ce se execută
sunt preexistente vânzării. (Pothier, Vente,

II, No. 600; Duranton, XVI. No. 147; DuNo.

VII, No.

18,

Beudant,

de

et Colmet

Demante

71;

177;

I, No.

vergier, Vente,

Vente,

Santerre,

18 bis, [; Dalloz,

R€p., Vente,

Vente, [, No.

149; Planioi,

No. 421, 422; Laurent, XXIV, No. 32; Huc,
X, No. 40; Baudry et Saignat, Vente, No.
222;

Guillouard,

tea

II,

IL, No. 527, 1442; Alexandresco, VIII, pap.

de comerciu
27.
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Prin

158;

M.

A.

comentat,

urmare,

Dumitrescu,

II, No.

în caz

de

Codul

153).

evicţiune

a

Art. 1307

„DESPRE

Codul

VINDERI

civil

nitorii săi vor trebui să-i plătească acestuia
numai suma pentru care sa făcut cesiu-

rîrii. (Laurent, XXIV, No. 54; Baudry et
Saignat, Vente, No. 207; Guillouard, Vente,
I, No. 150; Alexandresco, VIII, partea II,

interese, afară de cazul când a iost de rea
credinţă. (Duranton, XVI, No. 147; Dalloz, R&p., Vente, No. 421).

398. Pentru valabilitatea dării în plată
este suficient dacă a fost pronunţată separaţia de bunuri, nefiind nevoie ca să fie

contractului, fără daune-

nea şi cheltuelile

28. De
din

cut

moşte-

sau

cedent

soţul

cesionar,

soțului

dacă cesiunea s'a fă-

asemenea,

soţul

eroare,

p.

zându-se pe nedrept debitor, el va avea
dreptul să repete bunurile cedate iar nu
suma pentru care s'a făcut cesiunea. (Du-

dresco,

39. In cazul

No.

Vente,

Saignat,

la

cesiunea

imobilelor,

cât

şi

la

rilor

ce-

No.
222;

140).

32. Potrivit dispoziţiunilor art. 1595 $ 1

nuri,

No. 437; Suppl., Vente,
et Saignat, Vente, No.

Alexandresco, VIII, partea II, p. 139).

îşi

43.

vor

apli-

ceea

adevăr

debitorul

sub

valoarea

37. Nu este valabilă o dare în plată
ăcută în, cursul instanţei de separație de
patrimonii, înainte de pronunţarea hotă-

No.

I,

46. Potrivit
îr.

doilea

apli-

170;

frauda

în

loc

drep-

No. 423;

Vente,

creditorii

vânzării

dovada

că soţul

cum-

fraudă.

(Gu-

complice la
I, No. 152).
femeii,

creanţa

deoarece

ea

X, No. 41).

Huc,

nu

dacă

lucrului,

a

reală

există fraudă a drepturilor lor. (Guillouard,

VIII, par-

celuilalt

Vente,

45, Creditorii nu vor putea ataca vânzarea sub motivul că preţul a fost fixat

rând,

152).

dispoziţiunilor art. -1595 $ 2

(1507

$

2

c.

vânzarea

civ.

este

rom),

permisă

în

între

soţii neseparaţi de patrimonii, însă numai
de bărbat femeii, iar nu şi de femeie bărbatului, când ea are o cauză legitimă, adică atunci când ea are de obieci plata
unei datorii serioase şi adevărate a bărba-

36. O a doua condiţiune este ca soţul ceîn

facă

Contra:

1; Comp..

caţiunea indiferent de regimul matrimonial
adoptat de soţi. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 206).
fie

Saignat,

R6p.,

anularea

să

ce întrece

ec. civ.

să

et

produce
având o cauză ilicită nu poate
niciun efect. (Guillouard, Vente, [, No. 152;
Alexandresce, VIII, partea II, p. 140, nota

Vente, I,.No. 151; Alexandresco,
tea II, p. 159).

soț. ( Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No.
Baudry et Saignai, Vente, No. 205).

(Dalloz,

lor.

Pentru

Vente,

deni

va

44. Plata care ar. fi frauduloasă va fi
anulată în întregime, iar nu numai pentru

acestei excepţiuni

îşi găsește

a avut

ea

dacă

trebui

loz, R€p., Suppl., Vente, No. 170; Baudry
et Saignt, Venite, No. 205, 206; Guillouard,
excepțiune

(Baudry

părător a fost
illouard, Vente,

la vânzările înire soţi, prima condiţiune
este ca să se pronunţe prin justiţie separația de patrimonii, iar nu să existe o separaţie de patrominii contractuală. (Dal-

35. Această

nulitate

VIII, partea Il, p. 140, nota 1).

Saienat, Vente, No. 205; Guillouard, Vente,
I, No. 150; Planiol, II, No. 1445; Alexandresco, VIII, pariea II, p. 138, 141).

admiterea

darea în plată

Suppl.. Vente, No. 171; Huc, X, No. 4;
Guillouard, Vente, I, No. 152; Alexandresco,

caţiunea atât la vânzarea pe care o face
femeia bărbatului cât şi la vânzarea pe
care o face bărbatul femeii, (Baudry et

34. Pentru

dotale.

turilor

datorii, bunurile sale. (Dalloz, Rep., Suppl.
Vente, No. 170; Alexandresco, VIII, partea
!
găseşte

după

140).

42, Creditorii soţului vânzător pot ataca
vânzarea făcută între soții separați de bu-

e. civ. fr. (1507 $ 1 c. civu rom.), în primul
rând vânzarea este: permisă între soți, în
caz de separație de bunuri, când unul
dintre soți dă celuilalt drept plată a unei
II, p. 158, 159, 141).
33. Această excepţiune

Alexan-

159,

rămân valabile, (Bandry et Saignat, Vente,
No. 210; Alexandresco, VIII, partea II, p.

siunea mobilelor. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 551, text şi nota 27, p. 551; Dalloz,
Rep., Vente,
178; Baudry

când

151;

p.

No. 209).
41. Dacă separaţia de bunuri încetează
prin voinţa soţilor, vânzările făcute înainte

31. Dispoziţiunile art. 1595 ce. civ. fr,
(1507 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea

atât

No.

ÎI,

putea fi opusă terţilor cărora soțul cesionar le-ar fi conferit drepturi asupr bunu-

tor ar deveni creditorul celuilalt soţ pentru
et

1,

partea

VIII, partea II, p. 140).
40. In acest caz, această

civ. rom.), când bunul cedat are o valoare
mai mare decât datoria şi deci soţul debi(Baudry

Vente,

VIII,

se anuleză separațţia de patrimonii, se anulează pe cale de consecinţă şi vânzarea
între soţi. (Huc, X, No. 41; Baudry et
Saignat, Vente, No.
209;
Alexandresco,

30. Vânzarea nu e permisă, în cazurile
prevăzute de art. 159% c, civ. în. (1307 c.

294).

4).

Guillouard,

ranton, XVI, No. 147; Dallioz, Râp., Vente,
No. 421).
29. In cazul când bunul cedat este mai
mic decât datoria, se va stinge numai o
(Baudry et
soţului.
datoria
parte din
Saignat, Vente, No. 224).

diferență.

nota

lichidate drepturile soţului creditor, ci numai dacă creanța a cărei plată se face
este neîndoelnică şi vânzarea nu se face în
frauda drepturilor creditorilor soţului vânzător. (Baudry et Saignat, Vente, No. 208;

cre-

făcut-o

a

care

159,

.

tului

faţă

de

femeie.

(Duvergier,

Vente,

I, No. 179; Troplong, Vente, [, No. 180;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,. $ 551, text şi
mota. 22, p. 350; Dalloz, Rep., Vente, No.

425;

Suppl.,

Saignat,
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Vente,

Vente,

No.

No. 211;

172;

Baudry

Guillouard.

et

Vente,

Codul

civil

1,

155;

No.

DESPRE

Alexandresco,

p. 140, 141).

VIII,

partea

cu banii

şi vânzarea

acestei

datorii.

No, 244;
142).

vânzării,

valabilitatea

pentru

48. Apoi,

Vente,

et Saignat,

se mai cere ca datoria bărbatului contra
femeii să fie actuală, încât vânzarea să
aibă caracterul unei dări în plată pentru

o datorie lichidă şi certă. (Baudry et Saig-

nat, Vente, No. 215; Guillouard, Vente, ],
No. 154; Alexandresco, VIII, partea II, p.

142)

poate

nu

bărbatul

Astfel,

49.

57. Pentru admiterea dării în plată pent
tru un imobil ce bărbatul era dator să cumpere femeii cn banii dotali, trebuește ca întrebuințarea să fie obligatorie pentru bărbat şi exigibilă, iar nu şi când este numai

verca sa femeii sale neseparată de bunuri,
sub

regimul

dotal,

se-

poate fi restituită decât după

nu

dota

deoarece

dotei,

în plata

paraţia de patrimonii sau desfacerea căsătoriei. (Duvergier, Vente, I, No. 179; Beuet Rau,

Aubry

180;

No.

Troplong,

80;

No.

Vente,

dant,

ed. 4-a,

$ 531,

IV.

text şi nota 24, p. 550; Huc, X, No. 44;
Baudry et Saienat, Vente. No. 215; Alexandresco, VIII, partea II, p. 142, 145;
Contra: Laurent, XXIV, No. 38).

50. De asemenea, pentru valabilitatea
vânzării după o părere, trebueşte ca creanţa

femeii să fie preexistentă şi exigibilă. (PlaAlexandresco,

niol, II, No. 1443;
tea II, p. 142);

VIII,

par-

51. După altă părere, dominantă, vânzarea poate să se facă în mod valabil, cu
toate că creanţa femeii nu este exigibilă
şi deci nu ar putea să facă o urmărire
pentru realizarea ei. (Dalloz, Râp., Suppl.,

Vente, No. 173; Laurent, XVIV, No. 38;
Baudry et Saignat, Vente, No. 216; Guillouard, Vente, I, No. 154).
|

59. Vânzarea făcută de bărbat femeii,
poate avea loc, chiar dacă valoarea bunu:
rilor vândute este mai mare decât creanţa
451;
No._
Vente,
(Dalloz, Rp,
femeii.
7 Suppl., Venie, No. 1%; Guillouard, Vente,
I,

No.

158.

53. In orice caz însă, diferența aceasta
de valoare nu trebueşte să fie prea mare,
deoarece dacă ar fi aşa, vânzarea nu ar
mai

o

realitate

în

avea

cauză

legitimă,

(Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No. 175; Guil-

louard, Vente, No. 175; Guillouard, Vente,
I, No. 158).
54. Dispoziţiunile art. 1595 $ 2 e. civ.
fr. (1307 $ 2 c. civ. rom,), îşi găsesc apli-

caţiunea

- bunuri,

atât

cât

şi

la

regimul

comunităţii

la

regimul

dota],

de

(Baudry

et Saignat, Vente, No. 215; Guillouard,
Vente, I, No. 156).
55, De asemenea, dispoziţiunile acestea
excepţionale

își

găsesc

aplicaţiunea

atât

la mobile cât şi la imobile. (Guillouard,
“ Vente, I, No. 159).
56. Potrivit dispoziţiunilor art. 1595 $ 2
e. civ. fr. (1507 $ 2 c. civ. rom.),
averii bărbatului către femeie

face

în două

cazuri:

1) pentru

vânzarea
se poate

un imobil

nicio
(Huc,

caz, bărbatul neavând
este ce să fie achiiat.

Baudry

Saignat,

et

No.

Vente,

urmă

din

acest

în

facultativă, deoarece

|,

Vente,

articol suni e-

partea ÎI, p. 140, 141).

dresco, VIII,

a-

vinde

acestui

ce-i da-

o sumă

nunţiative şi dă numai exemple, aşa încât
tribunalele pot găsi şi alte cazuri când
vânzarea are o cauză legitimă. (Duvergier, Vente, I, No. 179; Troplong, Venie, I,
No. 180; Marcad6 Art. 1595, No. 2; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 351, nota 25 p.
550; Dalloz, Râp., Vente, No. 435; Suppl.,
Laurent,
1347;
Contrat de matriage, Nos
XXIV, No. 57; Huc, X, No. 42; Baudry et
Saignai, Venie, No. 212; Guillouard. Vente,
I, No. 153; Planiol, II, No. 1443; Alexan-

VIII, partea II, p.

Alexandresco,

2) pentru

tora. Dispoziţiunile

să aibă de scop plata

(Baudry

dotali;

femeii

dator să cumpere

era

ce bărbatul

II,

47. Pentru ca această vânzare să fie valabilă, se cere ca bărbatul să fie debitorul

femeiii

Art. 1307

VINDERI

datorie,
X, No.

216;

nu
4;

Gu-

illouard, Vente, 1, No. 154; Planiol, II, No.
1445, 1445; Alexandresco, VIII, partea II,
.
p. 141, nota 5),

58, Cesiunea va fi valabilă, ca având
o cauză legitimă, în afară de cazurile pre-

văzute de art. 1595 $ 2 c. civ. fr. (1507
$ 2 ce. civ. rom.), în general, totdeauna când
va trebui să se plătească o datorie sinceră
şi serioasă a bărbatului către femeie. (Au-

et

bry

ed.

Rau,

4-a,

$ 351,

IV,

p.

350;

Î, No. 155; AlexanVente,
Guillouard,
dresco, VIII, partea II, p. 140, nota 4).
59, Astfel, bărbatul va putea ceda femeii sale, bunurile sale pentru reîntrebuințarea prețului bunurilor parafernale pe
care le-a vândut, încasând preţul sau pentru creanţele parafernale ce le-a încasat
în pumele ei. (Guillouard, Vente, I, No.
153).
60. Bărbatul nu poate să cedeze averea

sa femeii pentru ca să-i plătească datoriile
sale. (Baudry et Saignat, Vente, No. 214;
Alexandresco,

VIII,

II, p.

partea

145).

61. De asemenea, bărbatul. nu va putea
să cedeze averea sa femeii peniru niște

economii ale femeiii pe care el le-a chelAlexanNo. 80;
Vente,
tuit, (Beudant
dresco, VIII, partea II, p. 143),
62. Tribunalele vor aprecia dacă vânzarea are o cauză legitimă şi deci dacă
este valabilă. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 219).

63. Pentru această apreciere, tribunalele

vor

indicaţiile

să ia în consideraţie

trebui

ce i le dă legea în cele două exemple, pe
care

le vor

lua ca

de

punct

comparație:

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 351, nota 25,
p. 550; Baudry et Saignat, Vente, No. 212;
Colin et Capitant, II, p. 4p5; Alexandresco,

VIII,

partea II], p. 142).

64. Tybunalele nu vor admite ca valabilă cesiunea, decâi dacă vor constata că

obligaţia
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a cărei

plată

se

face

este

pre-

Art. 1307

DESPRE

existentă.
(Dalloz, Rep.,
de mariage, No. 1347).

65. Tribunalele,

Suppl.,

după

Contrat

o părere,

vor

I, No,

p. 144).

a-

va avea dreptul să cenzureze dacă vânzarea averii bărbatului către femeie are
o cauză legitimă şi deci dacă este valabilă.
(Duvergier, Vente, I, No. 179; Dalloz, Rep.,

„illouard, Vente, I, No. 155;
VIII, partea II, p. 142).

67.

Efectele

cesiunii

1595 $ 2 ce. civ. fr. (1307
vor avea loc dela data

X, No.

44: Guillouard,

.

de

$09 c. civ.
facerii ei.

Vente,

[, No.

lului

va

să

fie

transcris

art.

rom),
(Huc,

160).

pentru

a

fi opozabil terţilor. (Huc, X, No. 44; Guillouard, Vente, I; No. 160; Alexandresco,
VIII,

partea

70. La

se

II,

p.

actul

plătească

de

taxele

139,

nota

5).

cesiune
de

vor

trebui

înregistrare

ca

să
la

orice dare în plată obişnuită. (Huc, X,
No. 44; Guillouard, Vente, I, No. 160: Alexandresco,
VIII.
partea II,
p.
1539,

nota

3).

71. Poirivit dispoziţiunilor art. 1595 $ 3
e. civu fr. (1307 $ 3 e. civ. rom), în al
treilea rând vânzarea este permisă între

soţi, când

femeia

cedează

bărbatului

din

avutul său propriu. drept plată
a unei
sumi ce a promis-o bărbatului ca dotă și
pe care nu a plătit-o. (Duranton, XVI, No.

150; Duvergier, Vente, Î, No. 181; Troplong,
Vente, I, No. 181; Aubry et Rau, ed. 4-a,

IV,

$ 351.

p. 351;

Dailoz,

Repu

Vente,

VIII,

partea

II,

Alexandresco,

ar

putea

VIII,

să

aibă

când ea şi-ar fi constituit

dotă o creanţă contra unui terţ care nu ar

care constată cesiunea imobi-

trebui

femeii

loc, de asemenea,

68. Prin urmare, ipoteca legală sau ipotecile convenţionale făcute de bărbat asupra imobilului cedat vor continua a subsista. (Guillouard, Vente, 1, No. 160).

69. Actul

nat, Vente, No. 219;
partea TI, p. 144).

75. Cesiunea

176;
Gu-

Alexandresco,
”

prevăzute

Alexandresco,

fost plătită. (Duranton, XVI, No. 150: Mar„cadă, Art. 1595, No. 3; Dalloz, Râp., Vente,
No. 455; Huc, X, No. 45; Baudry et Saig-

altă părere. Curtea de: casaţie

Vente, No. 450; Suppl., Vente,, No.
Baudry et Saignat, Vente, No. 212:

162;

civil

74. In cazul când soţii sunt căsătoriţi
sub regimul dotal, imobilul pe care îl cedează femeii în plata dotei promise, nu
devine dotal. ci devine proprietatea bărbatului, ca şi suma de bani dacă ar fi

precia în mod suveran dacă vânzarea are
o cauză legitimă, aceasta fiind o chestiune
de fapt. (Troplong, Vente, I, No. 180; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 551, p. 550; Colin
et Capitant, Il, pu 425).

66. După

Codul

VINDERI

No.

434; Suppl., Vente, No. 177; Laurent, XXIV.
No. 39; Huc, X, No. 45; Baudry et Saignai,
Vente, No. 220; Guillouard, Vente, 1, No.

putea fi încasată din cauza insolvabilităţii
debitorului, căci prin acest mijioc ca sar
libera de obligaţia de garanţie pe care o

datoreşte bărbatului. (Marcade, Ari. 1595,
No. 3; Huc, X, No. 45; Baudry et Saignat,
Vente,

No. 219;

II, p. 144).
76. Potrivit

Alexandresco,

VIII,

dispoziţiunilor

partea

finale

ale

art. 1595 ce. civ. fr. (1507 c. civ. rom),
cele trei cazuri excepţionale prevăzute
acest articol, moştenitorii rezervatari

soților

vor

avea

dreptul

ca

pe

cale

în
de
ai

de

acţiune în reducţiune să atace aceste operaţiuni dacă ele constituese liberalităţi şi
aduc atingere rezervei lor. (Duranton, X,
No. 151; Duvergier, Vente, [, No. 185; Beudant, Vente, No. 85; Troplong, Vente, |,

No. 185; Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 1,

text şi nota 29, p. 351; Dalloz, Rep., Vente,
No. 458; Huc, X, No. 46; Baudry et Saig-

nat, Vente,

No.

225;

Guillouard,

Vente, |,

No, 165; Alexandresco, VIII, partea II, p.
145, text şi nota 1).
77. Acest drept îl vor avea şi creditorii
moștenitorilor rezervatari prin acţiunea indirectă. (Baudry et Saignat, Vente, No. 225;

Alexandresco,
nota

VIII,

partea

II,

p.

145,

1).

178. Astfel, va putea constitui o liberalitate. vânzarea, când fără să existe fraudă,
se cedează pentru un preţ echivalent cu
datoria, bunuri care au o valoare mai mare

II, pa 141,

decât datoria. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 225; Guillouard, Vente, Î, No. 16;

- 72, Această excepție va avea loc bine
înţeles dacă bărbatul va voi să primească
lucrul dai în plată, deoarece el nu poate

Planiol, II, No. 1444; Alexandreseo, VIII,
partea II, p. 145).
179. Creditorii soţului vânzător nu vor
avea dreptul să atace cesiunea, decât po-

161;

Alexandresco,

145.

144).

VIII,

partea

Ii

fi silit a primi

datoreşte.

alt lucru decât

(Beudant,

dresco, VIII,

cel ce i se

Vente, No. 81;

partea II, p. 144).

Alexan-

13. Dispoziţiunile acestea excepționale,
nu-şi găsesc aplicaţiunea când femeia voeşte să achite bărbatului o datorie anterioară
căsătoriei şi străină convenţiunii matrimoniale, cum -ar fi plata unui împrumut sau
a unui preţ al unei vânzări. (Duvergier,
Vente, I, No. 182; Beudant, Vente, No. 8;

Marcad€,
LA _No.

3 351,

Saignat,

Art. 1593, No. 3; Troplong, Venie,

182;

text

Aubry

şi nota

Vente,

et

2,

Rau,

p. 351;

ed.

4-a,

Baudry

No. 221; Guillouard,

IV,

et

Yente,

trivit

dispoziţiunilor

(975 c. civ. rom.),

fraudat drepturile
Vente,

No.

223;

art.

1167

c.

civ.

fr.

dacă se stabilește că s'au

lor. (Baudry et Saignat,

Guillouard,

Vente,

I, No.

164; Alexandreso, VIII, partea II, p. 145).
80. In cazul când se stabileşte că vânzarea s'a făcut prin fraudă, în urma ac-

țiunii creditorilor sau a moștenitorilor, cesiunea va fi anulată în întregime, iar nu
numai pentru excedentul creanţei. (Baudr
et Saignat, Vente,
No. 223; Guillouard,
Vente, [, No. 164; Alexandresco, VIII, partea II, p. 145, 146; Contra? Huc, X, No.
tea
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Codul civil

DESPRE

ce, fiind

decât pe calea unei acţiuni principale.
Întrucât nu se produce sentinţa prin care

un asemenea act să fi fost anulat, el continuă să producă mai departe efectele în

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1307 din
codul civil, vânzarea intervenită între soți,
în afară de lichidare anume prevăzută de
acest text de lege, este nulă. (Trib. Ilfov.
S. II, ce. e. îii din 15 Februarie 1924,
Dreptul 20/1926),
2. In fapt: Se cere respingerea acţiunii
de plano pe motiv că reclamanta nu are
deoarece
calitatea să intenteze acţiunea,
actul în baza căruia se pretinde proprieiara imobilului pe care apelanţii îl deţin
în calitate de chiriași este nul, el ascunzând o vânzare deghizată intervenită între
soți.
În drepi: Chiar dacă ar fi exact în fapt

vederea cărora a fost făcut. (Trib. Ilfov,
S, |, eu e. Jurnal, 820 din 16 Ianuarie 1925,
Jur. Gen. 1925, No. 1077).
aplicabilă
în
3. Legea civilă ungară,
dispoziţiune
nicio
neconţinând
Ardeal,
prohibitivă în materie de vânzare : între
soţi, ca aceea analoagă din art. î507 cod.
civil român, în virtutea regulei „locus regit actum“, o atare vânzare este valabilă,

giuitorul nu a voit să le creeze. Din

con-

iră, noua Constituţie din 1925 prin art.
157, a menţinut aplicaţiunea strict teritorială a legilor din provinciile alipite, cu

atât mai

mult

cu cât această dispoziţiune

nu constitue o atingere a ordinei publice
absolute. (Trib. Ilfov, S. notariat. 4104 din

1926, Curier,

22 Aprilie

a

cât nu

pri-

vat nu pot avea nicio aplicaţiune în specie,
întrucât nu se poate pe cale de interprele
tare să se creeze interdicțiuni, când

lanţilor ar constitui o vânzare deghizată
intervenită între soți, totuşi, întrucât un
asemenea act ar fi izbit de o nulitate relativă ca unul al cărui viţiu izvorăşte din
incapacitatea părţilor, el continuă să pro-

timp

internaţional

de_ drept

iar principiile

că titlul pe baza căruia reclamanta a devenit titulara proprietăţii închiriate ape-

atâia

ceea

vorba de un act anulabil nu se poate face

(Continuare dela 1924 până la 1927)

juridice

din lumea. juridică,

fost seos

Jorisprudenţă

ducă efecie

Art. 1808

VINDERI

Jud.

301926),

Art. 1308.— Sub pedeapsă de nulitate nu se pot face adjudecatari nici direct, nici prin persoane interpuse:
1. Tutorii, ai averii celor de sub a lor tutelă;
2. Mandatarii, ai averii ce sunt însărcinaţi să vânză;
3.

încredințate îngrijirii lor;
4. Oficianţii publici, ai averilor Statului,
fac

(Civ.

printrînşii.

390,

C. P. 142; Civ. Fr. 1596).

852

812,

urm,,

stabilimentelor

sau

comunelor

averii

ai

Administratorii,

se

ale căror vânzări

940

urm.,

1306,

1539;

, sous peine de
Teat fi. Art. 1596. — Ne peuvent se vendre adjudicataires
stes:
interpo
es
personn
par
ni
mes,
nullit€, ni par eux-mâ
de ceux

des biens

tuteurs,

Les

dont

ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens quils sont chargâs de vendre;
des 6tablissements
Les administrateurs, de ceux des communes ou

confits ă leurs

soins;

Les officiers publies, des biens nationaux

publies

dont les ventes se font par

leur

ministere,

Bibliografie
Druiu

„Cesiunea drepturilor litigioase“

RADU,

1 urm.

Administrator
Alienat 14,

14,

Consiliu

33,

34,

.

Anulare 59—62.
Apreciere suverană 54, 55.
Comisionar 27.
Comune
3—35,
37, 38,
41—45.
|

Consiliu

îngrijitor 18.

judiciar

16, 17.

Coproprietate 5, 6
Cotutor 11.
Curator 45, 23.

Eforia spitalelor
Emancipare 15.

Nulitate 59—62.
Ofiţeri publici 49—52.
Ospiciu 4

45, 62,

Jpotecă 8.

udecători

32.

33, 34,

36—38, 47.

Minor 1—13, 15, 18;
Moştenitor
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Perceptor

48.

Persoane

morale

Persoane interpuse 53—58,

Licataţie 1 urm.
Lucruri mobile 3.
Mandat 19—22, 24—26, 28.
Ministru de domenii 39.

40.

Funcţionari 30, 31, 49—52.

Grefier 32,

Interzis 1.

Județe

Faliment 29.
Fraudă

1926, 1V, 53.

Pand. Rom.

Hotarire 390,
Imobile 3, 32.
Interpunere 53—58

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Adjudecare

(continuare),

beneficiar

26.

||

33—47.

Portăre!

30.

publice

Prescripţie 61, 62.
Prezumpţiuni
5.
Stat 33, 34, 37—39, 49—52.
Succesiune vacantă 23.

. Supralicitaţie

10.

Art. 1308

DESPRE

“Tată 2.

Uzufruct 7.

Tutor 1, 3—13,
Tutor ad-hoc 9, 12.
Tutor de fapt 13,

Vânzare

cu bună

20,

voie

4,

art.

1596

ce.

civ.

148).
2. De

asemenea,

administrator

VIII, partea

se

legal

aplică

al

bunurilor

şi

Saignat,

Vente,

şi la supralicitația

236;

Comp.:

II, p.

flict interesele

tatălui

copiilor

în ceea ce priveşte
tutorului îşi găsesc

fără distincţiune,

cât

şi la

atât

lucrurile

Rep,

49;

232).

4, Dispoziţiunile

:

art.

1596

c.

Prin

cu ale pupilului,

Suppl., Vente,

No.

Vente,

184; Huc, X, No.

I, No.

122;

Contra:

e. civ. îr. (1508
aplicaţiunea
. şi

art.

ce. civ. rom.), îşi găla cotutor, deoarece

I, No. 188; Marcad6, Ari. 1596; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 551, text şi nota (1,
p. 547; Dalloz, Râp., Vente, No. 448; Huc,

mobile

X, No.

R&p.,

civ.

bunuri.

el este un adevărat tutor. (Duvergier, Vente,

Minorit6, No. 565; Baudry et Saignat, Vente,
No.

tutorului

Guillouard,

1596
sesc

prohibiţiunea
aplicaţiunea,

(Dalloz,

acestor

Baudry et Saignat, Vente, No. 234).
11. Dispoziţiunile
probhibitive ale

Alexan-

la lucrurile

imobile.

art.

ceea ce legea a oprit. (Bioche, Dictionnaire
de procedure, Surenchere, No. 551; Dalloz,

dresco, VIII, pariea II, p. 148; Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 123, text şi nota
42, p. 507; Laurent, IV, No. 316).
3. De asemenea, dispoziţiunile acestui
articol,
impusă

ale

urmare, chiar după adjudecare, tutorul nu
poate supralicita,
deoarece supralicitarea
aduce la adjudecare şi deci pune în con-

VI, No. 440; Baudryet

No.

prohibitive

1596 c. civ. fr. (1508'c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea nu numai la adjudecarea
asupra tutorului a bunurilor pupilului, ci

săi minori, deoarece puterile sale de administraţie se aseamănă cu cele ale tuto-

rului. (Demolombe,

p. 347; Baudry et Saignai, Vente, No. 235;
“Guillouard, Vente, [, No. 121).

10. Dispoziţiunile

fr.

(1508 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai la tutorul minorului, ci şi la
tutorul unui interzis judiciar sau legal.
(Huc, X, No. 49; Baudry et Saignat, Vente,

Ne 255; Alexandresco,

civil

9. In aceste cazuri, minorul va fi reprezentat printr'un tutor ad-hoc, (Alexandresco, VIII, pariea II, p. 148, nota 1).

Doctrină.
1. Dispoziţiunile

Codul

VINDERI

235;

49; Baudry

Guillouard,

et Saignat,

Vente,

Vente;

I, No.

No.

123).

12. De asemenea, se aplică şi tutorului
ad-hoc. (Alexandresco, VIII, partea II, p.

fr.

(1508 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai la vânzările prin licitaţie publică,
ci și la vânzările de bună voie, deoarece
textul legii este general. (Demolombe, VII,
No. 751 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,

de

Vente, No. 182; Laurent, XXIV, No. 44;
Huc, X, No. 49; Baudry et Saignat, Vente,
No. 252; Guillouard, Vente, I, No. 119; Alexandresco, VIII, partea II, p. 148).

provizorii rânduiţi unui alienat. (Alexandresco, VIII, pariea II, p. 148).
15. Dispoziţiunile acestui articol nu se
aplică curatorului
minorului
emancipat.
(Duranton, XVI, No. 155; Marcadă, Ari.

148).

13. De

va

putea

cumpăra

14.

bunurile

asemenea,

tutorul

va

Rep.,

II, p.

148,

nota

1).

-

se vândă. (Aubry

et.Rau. ed. 4-a, IV, $ 551,

administratorilor

Vente,

I, No.

124;

Planiol,

II,

Suppl.,

Vente,

No.

187;

Laurent,

VIII, partea Il, p. 150).

cum-

8. De asemenea, când tutorul: este ereditor ipotecar al bunurilor ce urmază să

şi

II, p.

XXIV, No. 46; Huc, X, No. 49; Baudry et
Saignat, Vente, No. 258; Guillouard, Vente,
No. 124; Planioi, II, No. 1450; Alexandresco,

păra bunurile pupilului, când el este uzufructuarul, chiar parţial, al bunurilor ce
urmează să se vândă. (Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 551,p. 347: Dalloz, Rep., Vente,
No. 450; Suppl., Vente, No. 185; Guillouard,
Vente, |; No: 121; Alexandresco, VIII, par- -

tea

asemenea,

şi tutorilor

VIII, 'partea

lui judiciar al unui risipitor sau al unei
persoane slabă de minte. (Duranton, XVI,
No. 156; Marcade, Art. 1596, No. 1; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 551, p. 348; Dalloz,

et Saignat,
:

putea

se aplică

No, 14530; Alexandresco, VIII, partea IL, p.
150; Contra: Mourlon, III, No. 508).
16. De asemenea, nu se aplică consiliu-

IV, $ 541, p. 547; Laurent, XXIV, No. 4;
Huc, X, No. 49; Baudry et Saignat, Vente,
No. 255: Guillouard, Vente, Î, No. 120;
Planiol, II, No. 1431; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 148, nota 1).
6. Această soluţiune are loc indiferent
dacă licitaţia este cerută de tutor sau de
7. De

De

Guillouard,

No. 755, 754; Beudant, Vente, No. 59; Mourlon, ÎI, No. 1202; Aubry et Rau, ed. 4-a,

(Baudry

asemenea,

(Alexandresco,

1596, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 351, p. 548; Dalloz, Rep., Suppl., Vente,
No. 187; Laurent, XXIV, No. 46; Huc, X,
No. 49; Baudry et Saignat, Vente, No. 258;

pupiluiui când el are asupra lor drepturi
preexistente pe care nu poate fi obligat să
le sacrifice, cum ar fi în cazul când el este
deja coproprietar indiviz asupra bunurilor
ce urmează să se vândă. (Demolombe, VII,

un alt coproprietar,
Vente, No. 253).

fapt.

148).

$ 551, nota 7, p. 547; Dalloz, Rep., Suppl.,

5. Tutorul

,

-

17. In acest caz însă, pentru ca să poată
cumpăra, în mod valabil, consiliul judiciar
va trebui să ceară să se numească un consiliu judiciar ad-hoc persoanei pusă sub

consiliu judiciar. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 551, pu 348: Dalloz, Râp., Suppl..
Vente, No. î87; Baudry et Saignat, Vente,
No.

258:

Cammp-:
18.
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Guillouard,

Alexandresco,
De

asemenea,

Vente,

VIII,

Î,

No.

partea

dispoziţiunile

124;

II, p.
ace:

Codul

civil

DESPRE

stui articol nu se aplică consiliului îngrijitor rânduit mamei. (Alexandresco, VIII,
partea II, p. 150).
19. Mandaiarii nu se pot face adjudecatari ai bunurilor ce sunt însărcinaţi să
vândă la licitaţie publică, (Huc, X, No. 50;
Baudry et Saignat, Vente, No. 241; Alexandresco, VIII, partea II, p. 150).
20. Această prohibiţiune privește nu nunumai vânzările prin licitaţie publică, ei
şi vânzările de bună voie. (Laurent, XXIV,
No. 47; Baudry et Saignat, Vente, No. 241;

Guillouard,

Vente,

I,

dresco, VIII, partea
Huc, X, No. 50).

No.

II,

p.

125;

Alexan-

151;

Contra:

21. Prohibiţiunea îşi găseşte aplicaţiunea

şi în cazul

când

un submandatar

mandatarul

şi-ar substitui

dela care ar cumpăra bu-

nwrile mandantului său.
nat, Venie, No. 241).

(Baudry
.

et

Saig-

22. Prohibiţiunea se aplică nu numai
mandatarilor convenţionali, ci şi mandatarilor legali sau judiciari, care au însărcinarea să vândă bunurile altuia. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 245; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 151).
23. Astfel, curatorul unei succesiuni vacante, nu se poate face adjudecatarul bunurilor succesiunii. (Duvergier, Vente, I,
No. 191; Dailoz, Rp., Vente, No. 457; Huc,
X, No. 50; Baudry et Saignat, Vente, No.
245; Guillouard, Vente, I, No. 125; Alexandresco, VIII, partea II, p. 154; Nacu, III,

p. 200).

24. Dispoziţiunile

prohibitive

privitoare

pe mandatarii însărcinaţi să vândă, nu-şi
găsesc aplicaţiunea la mandatarii însărei-

naţi numai

cu gestiunea sau administraţia

bunurilor ce urmează a se vinde. (Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 551, nota 14, p. 34;
Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 188; Laurent, XXIV, No. 47; Huc, X, No. 50; Baudry et Saignat, Vente, No. 242; Guillouard,
Venie, I, No. 195; Planiol, IÎ,- No. 1430;
Colin et Capitant, II, p. 422; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 151).
25. Când mandantul este capabil
dispune

de

drepturile

de-a

sale, el poate

vinde

bunurile sale mandatarului său. (Dalloz,
Râp., Suppl., Vente, No. 188; Huc, X, No.
50; Baudry et Saignat, Vente, I, No. 24;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 151).

26. Dispoziţiunile prohibitive prevăzute
de art. 1596 ce. civ. Îr. (1508 c. civ. rom),
nu se aplică moştenitorului beneficiar, cu
" toate că el este administratorul bunurilor
succesiunii şi urmăreşte vânzarea bunurilor succesorale în calitate de mandatar al

creditorilor,

deoarece

el lucrează

şi în in-

teresul său propriu ca proprietar al bunurilor succesorale: (Duvergier, Vente, I, No.

190;

Aubry

nota

16, 'p.

456; Suppl.,
50; Baudry

et Rau,

349;

ed. 4-a,

Dalloz,

Râp.,

IV,

$ 354,

Vente,

No.

Vente, No. 191; Huc, X, No.
et. Saignat, Vente, No. 244;

Guillouard. Vente, I, No. 125, 129; Planiol,
II, No. 1451; Alexandresco, VIII, partea

II, p. 152; Contra: Nacu,

III, p. 200).

Art.
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27. Prohibiţiunea prevăzută de art. 159
$ 2 cu civ. fr. (1308 $ 2 e. civ. rom.)/ îşi.
găseşte aplicaţiunea şi comisionarului însărcinat de a cumpăra sau a vinde măr-

furi în contul comitentului. (Baudry et
Saignat, Vente, No. 241; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 151).
28. Mandatarul

unor bunuri,

poate

mandantului

său

a

fost

însărcinat

să

cu

însărcinat.

cu

vânzarea

cumpere

a

căror

bunurile

vânzare

(Baudry

et

nu

Saignat,

Vente, No. 242; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 154).
29. Sindicul nu poate cumpăra bunurile

falimentului. (Baudry et Saignat, Vente,
e 245; Alexandresco, VIII, partea Il, p.
152).

30.. Portărelui şi funcţionarii poliţieneşti

şi administrativi nu pot cumpăra bunurile
a căror vânzare silită sunt însărcinaţi să
facă în baza unei hoiărîri judecătoreşti.

(Alexandreseco, VIII,
Nacu, IL], p. 200).

partea

II,

p.

15;

31, Funcţionarii vamali nu pot să vândă
lucrurile pe care sunt însărcinaţi să le
vândă. (Alexandresco, VIII, partea II, p.

152).

32,

Judecătorii

şi grefierii

nu

cumpere imobilele pe care ei
licitație. (Alexandresco, VIII,
p 152; Nacu, III, p. 200).

pot

să

le vând la
partea II,

33. Potrivit dispoziţiunilor art. 1596 $
3 e, civ. fr. (1508 $ 3 e. civ. rom.), administratorii bunurilor persoanelor morale
publice, nu se pot face adjudecatarii acestor bunuri, (Dalloz, Re€p., Suppl., Vente,

No. 195; Alexandresco, VIII, partea II, p.
152).
34. Prohibiţiunea
prevăzută de acesi
articol nu priveşte decât administratorii
propriu zişi iar nu şi pe membrii corpuri:

lor

deliberatțive,

care

pot

fi

chemaţi

să

autorize vânzarea.
(Marcadâ,
Art. 159,
No. 2; Dalloz, R&p.. Suppl.. Vente, No. 194;
Huc, X, No. 51; Baudry et Saignat, Vente,
No. 248; Guillouard, Vente, IL, No. 126).

35. Astfel, consilierii comunali
sunt
capabili să cumpere bunurile comunale,
deoarece ei nu suni însărcinaţi să vândă
aceste

bunuri.

(Marcad6,

Art.

1596,

No.

2;

Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 194; Huc,
X, No. 51; Baudry et Saignat, Vente, No.

248; Guillouard, Vente, 1, No. 126; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 155).
36. De asemenea, consilierii judeţeni

pot cumpăra bunurile
et Saignal, Vente, No.

judeţului.
248).

(Baudry

37. Administratorul nu ar putea cumpăra bunurile pe care le administrează,
chiar dacă ar însărcina pe alţii să facă

vânzarea,

personală

(Duvergier,

deoarece
și

nu

Vente,

incapâcitatea

încetează

I, No.

în

192;

lor

este

acest

caz.

Baudry

et

Saignat, Vente, No. 248; Guillouard, Vente. Î, No. 126).
,
38. Incapacitatea administratorilor încetează odată cu funcțiunea cu care sunt
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Art. 1308

DESPRE

(Baudry et Saignat, Vente, No.

însăreinați.

248).

_39. Ministrul de domenii
ăra un bun al statului.
VII, partea II, p. 155).

poate

nu

efor

Un

40.

Interdicţiunea

bunu-

cumpăra

partea

VIII,

(Alexandresco,

rile Eforiei.
II, p. 155).

41.

nu poate cum(Alexandresco,

cumpărare

de

pre-

art. 1596 $ 5 c. civ. fr. (1508
rom.), se aplică primarilor co-

văzută de
$ 5 c. civ.

adjudecare

de

caz

In

munelor.

asupra

primarilor a bunurilor comunelor, primămiile nu au de făcut altă dovadă decât a

calităţii

adjudecatarilor

decării

deoarece

faptul

şi

incapacitatea

adju-

este

lor

Vente, No. 458;
Rep,
absolută. (Dalloz.
Alexandresco, VILI, partea II, p. 155).

42. In cazul când primarul este împie-

decai a proceda la vânzarea bunurilor code
munei, el va fi înlocuit de ajutorul
primar sau de un consilier comunal, cari
- de asemenea, vor deveni incapabili de a
rămâaceste bunuri, primarul
cumpăra

nând însă mai departe incapabil de a le
cumpăra. (Dalioz, Râp., Vente, No. 458).
art.
de
prevăzută
43. Interdicţiunea
fr. (1508 $ 5 c. civ. rom.)
o părere. şi ajutorilor de

1596 $ 3 c. civ.
se aplică, după

primar, în aceleași condițiuni ca şi primarilor. (Baudry et Saignat, Vente, No.
948; Alexandresco. VIII, partea IL. p. 153).
44. După altă părere, această interdiciune nu se aplică ajutorilor de primar,
- însă în cazul când voesce să se facă adjudecatarii bunurilor comunei, nu trebuesc
să ia parte la deliberările consiliului comunal privitoare la vânzarea acestor bunuri. (Dalloz, Râp., Vente, No. 458).

45.
voieşte

această

să

atace adjudecarea făcută

ajutorului

consiliului

al

membru

să

şi

invoace

să

primar

'de

asupra

sau

va

comunal

dovedească

fapte

pot

de

cumpăra

hRâp., Vente,
bunurile comunei. (Dalloz,
No. 462).
49. Potrivii dispoziţiunilor art. 1596 $
4 e, civ. în. (1508 $ 4, c. civ. rom), ofi-

nu se pot

jerii publici

bunurilor

Statului,

printrânşii.

fac

Vente,

No.

ale

(Dalloz,

Baudry

195;

No 249; Alexandresco,

adjudecatarii

face

căror

vânzări

Râp.,

et Saignat,

VIII,

se

Suppl.,
Vente,

partea II, p.

5).

„50. Dacă în acste vânzări ei sunt înlocuiţi prin alţii, după o părere, incapacitatea

lor

de

a

cumpăra

subsistă,

No.

51.

I, No.

192;

463).

Dalloz,

Râp,

După

altă părere,

în acest caz, ei

devin capabili de. a cumpăra, deoarece incapacitatea lor există numai dacă fac ei
înşişi vânzarea. (Baudry et Saignat, Venie, No. 249; Guillouard, Vente, Î, No. 128).
52. Funcţionarii statului
care nu proced la vânzare, pot cumpăra bunurile Sta-

tului. (Baudry et Saignat, Vente, No. 24;
Alexandresco, VIII, partea, II, p. 155).
în.

53. Potrivit dispoziţiilor art. 1596 e. civ.
(1508. c, civ. rom.), persoanele care

după

acest

articol sunt incapabile să cum-

pere, nu pot cumpăra nici prin persoane
interpuse.
(Dailoz, Râp.. Suppl., Vente,

No.

198;

148,

155).

54.

Alexandresco,

'Tribunalele

VIII,

vor

partea

aprecia

II,

în mod

suveran, după împrejurări, dacă a existar
interpunerea de persoane, aceasta fiind v
chestiune de
fapt.
(Duvergier, Venie, ],
No. 195; Troplong,
Vente,
I,
No. 1%:

Beudant, Vente, No. 64; Marcade, Art,
1596, No. 3: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
554, nota 17, p. 341; Dalloz, Râp., Vente,
No. 466; Suppl.. Vente, No. 19%: Laurent,
XXIV, No. 49; Huc, X,. No. 52; Baudrv et

Saignat, Vente, No. 252; Guillouard, Vente, ÎI, No. 130; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 153).
,
55. In această materie, prezumpțiunile
prevăzute
persoane
de
de interpunere
de art. 911 şi 1100 c. civ. îr. (812 şi Da
c. civ. rom.), nu-şi găsese aplicaţiunea de

plin drept. (Duvergier, Vente, I, No. 19%;
Troplong, : Vente, I, Noi 195; Beudant,
Venie, No. 64; Marcad6, Art. 1596; No. 3;
et

Aubry

341;

p.

$ 551,

IV,

4-a,

ed.

Rau,

252;

unui

47. De asemenea, prefectului, administrator al bunurilor judeţului. (Baudry et
218; Alexandresco,
No.
Saiguat, Vente,
VIII, partea ÎI, p. 153).

comunali

Vente,

Vente,

trebui

248).

Perceptorii

verigier,

asupra

(Dalloz, R6p., Vente, No. 458).
fraudă.
46. Dispoziţiunile art. 159% $ 3 c. civ.
fr. (1308 $ 5 c. civ. rom.), se aplică administratorilor ospiciilor și birourilor de
binefacere. (Baudry ei Saignat, Vente, No.

48.

civil

Dalloz, Rp.. Vente, No, 466; Suppl.; Vente, No. 198; Laurent, XXIV, No. 49; Huc,
X, No. 52; Baudry et Saienat, Vente, No.

o comună

dacă

părere,

În

Codul

VINDERI

(Du-

Vente, 1, No.

Guillouard,

150;

Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 153).
56. Faptul că una din persoanele declarate incapabile de a cumpăra de art.

1596 ce. civ. fr. (1508 c, civ. rom), cunpără mai târziu dela adjudecatar un bun,
pe care aceste persoane nu-l puteau cum-

păra, nu constitue prin el însuşi o dovadă

suficientă

că

adjudecatarul

soană interpusă.

te,

No.

(Baudry

a fost

o per-

et Saignat, Ven-

253).

57. Interpunerea de persoane va trebui

să fie dovedită de acel care pretinde că
ea a avut loc. (Alexandresco, VIII, partea
II, p. 155).:

58.

Dovada

interpunerii
prin

face

se va

putea

VIII,

partea

II,

Dacă

una

de persoane

orice

mijloc,

chiar

prin martori şi prezumpţiuni. (Baudry et
Alexandresco,
No. 252;
Saignat, Vente,
59.

rate

incapabile

p.

(1508 c. civ. rom.)

155).

dintre

de

art.

persoanele
159%

ce.

declaciv.

se face adjudecatar

În.

al

bunurilor pe care nu le poate cumpăra,
-adjudecarea este nulă, însă nulitatea nu
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Codul

civil

DESPRE

există de plin drept, ci trebueşte pronunțată de justiţie. (Dalloz, Râp., Vente, No.

48, Alexandresco, VIII, partea
155),
60. Această
nulitate care
poate
legea

fi invocată
a voit să-i

adjudecatar.

194;

Beudanit,

Vente,

No.

1,

3;

Vente,

No.

Demanite

Capitant, II, p. 455: Alexandresco, VIII,
partea II, p. 154).
61. Această nulitate se prescrie prin
trecere de zece ani şi poate fi acoperită
prin ratificare expresă sau tacită de acei
cari o pot invoca sau de reprezentanţii

II, pagina
e relativă

numai de acei pe care
protejeze iar nu şi de

(Duvergier,

194;

Vente.

No. 64;

Marcad6,

et,

Colmet

1,

No.

Art,

159%,

lor. (Dalloz,
Râp.,
Suppl,
Vente, No.
200: Baudry et
Saignat, Vente, No. 250,
254; Guillouard, Venie, I, No. 131; A-

Troplong,

de

Art. 1309

VINDERI

Santerre;

lexandresco, VIII, partea II, p.
62, Termenul de prescripţie

154).
începe

când

prin

curge

VII, No. 25 bis; II; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 351, p. 549; Dalloz, Rep.. Veute,
No. 468; Suppl.. Vente. No. 199: Laurent,
XXIV, No. 50; Huc, X, No. 52; Baudry et
Saignat, Vente, No. 250; Guillouard, Vente,
I, No. 131; Planiol, II, No. 1432;
Colin et

dela

descoperirea

incapabilul

fraudei,

a _ cumpărat

a

în “cazul
per-

soană interpusă.
(Dalloz,
Rep, Suppl.
Vente, No. 200; Baudry et Saignat, Vente,
No. 254; Alexandreseo, VIII, partea II
p.

154,

155).

Art. 18309.— Judecătorii şi supleanţii, membrii ministerului
public şi advocaţii nu se pot face cesionari de drepturi litigioase,
cari sunt de competința curţii de apel în a cărei circumscripțiune
îşi exercită funcțiunile lor, sub pedeapsă de nulitate, spese şi
daune-interese.

Civ.

Fr.

(Civ.

1084

1597).

urm.,

1306,

Tezi. fr. Art. 1597. -— Les juges,
sant

le ministăre

notaires,
qui

public,

les greffiers,

1402

urm.;

sont

de la compâtence du tribunal

civ.

140;

leurs suppleants, les magistrats remplis-

huissiers,

avouts,

defenseurs

ne peuvent devenir cessionnaires des procâs, droits

fonctions,

Pr.

dans

le ressort

et

duquel

ă peine de nullit€, el des depens, dommages

officieux

et

actions litigieux
ils

exercent

et intârâts.

leurs

Bibliografie (continuare).
ALEXANDRESCU

Dimrv

IRAIAN,

Notă

sub

Cas.

ÎI, 1205 din 23 Mai

RADU, „Cesiunea drepturilor litigioase“, Pand. Rom.

1925,

Pand. Rom.

1926,

1926, IV, 53;

],

sii;

Ionescu ConsrANT, „Convenţiunile aleatorii în legislaţia civilă românească“, Pand. Rom.
IV, 25;
VERMEULEN H. JEAN, Nofă sub Trib. Iifov S. II c. c., 208 din 1 Martie 1926, Jurispr.
1926,

No.

1827.
INDEX

.
ALFABETIC.

la toţi cei cari sunt chemaţi să judece în
orice grad ar fi sau oricărui ordin de
ierarhie judiciară ar aparține. (Aubry et

Grefier 6.

Anulare 22—36, 38—44, 43,
46
Apărători 3.
Apreciere suverană 12, 40.
Bună credinţă 36.

Cesiune 1 urm.

€ heltueli 35, 36,
Circumscripţie 10, 14, 16,
19—21.
Confirmare 41.

Creanţe
Curte

de

16—21.

11.

apel

Ă

2,

10, 14,

Curte de casaţie 2, 15.
Curte de compturi 3.
Daune-interese 35.
Definiţie 7, 42.
Drepturi litigioase 7-—13,
Efecte 34, 35.
o
Enumerare limitativă 5, 6.

Hotărîre 9.
Imobile 11,
Interpunere

,

40,

Gen.

.

“la doctrină),

Advocaţi 4, 19. 20,

1926,

de [persoane

Judecători 1, 2, 3.
Judecători de ocol 2,
Juraţi 6.
Minister public 3, 30,

3.

Nulitate 23 —36, 38—41, 45,

Pact de quota-litis 42—46,
Persoane interpuse 39, 40,
Portărei 6.
Prescripţie
Proprietate 11.
Retract litigios 7, 13, 27, 38,
Revendicare 11.
Servitute 11.
Tranzacţie 32.
Tribunale 2, 3.

Rau, ed. 4-a, IV, $ 559 quater. p. 451,
452: Dalloz, R€p.. Vente, No. 1987; Huc,
X, No. 54; Baudry et Saignat, Vente, No.
257; Guillouard, Vente, I, No. 155).

2. Astfel incapacitatea prevăzută de
art, 1597 c. civ. fr. (1309 c. civ. rom.) se
aplică, judecătorilor de ocoale și ajutoare-

lor

lor,

judecătorilor

silierilor curților de
casaţie. (Duvergier,

Troplong,
Rau,

Venie,

Dalloz,

R€p.,

X,

54;

257.

I,

ed. 4-a, IV,

No.

de

No.

19%;

$ 559 quater,

Vente, No.

Baudry

Guillouard,

tribunale,

con-

apel şi celor
Vente. 1,
No.

1987,

et Saignat,

Vente,

No.

Aubry

dela
19%;

et

p. 451, 452;

1989;

Huc,

Vente,

155:

No.

Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 159, 160).
3. De asemenea, aceasta incapacitate se
aplică,
judecătorilor
sindici,
judecă-

Doctrină.
1. Dispoziţiunile art. 1597 ce. civ. în.
(1309 e. civ. romi.). își găsesc aplicațiunea

torilor

tribunalelor

brogea,

membrilor

— 603 —

musulmane

ministerului

din

Do-

public,

Art. 1309

DESPRE

apărătorilor
ocoale

şi

de

pe

lângă

membrilor

(Alexandresco,

judecătoriile

curţii

VIII,

partea,

de

de

conturi.

II,

p.

159,

160).
9 Dispoziţiunile
ari.
1597
ce. civ. fr.
(1509 c. civ. rom.) se aplică avocaţilor care
pledează pe lângă toate instanţele. (Du-

vergier, Vente, Î, No. 197; Dalloz, Râp,
Vente, No. 1936; Huc, X, No. 54; Baudry

et Saignat, Vente, No. 258; Guillouară,
Vente, Î, No. 156; Alexandresco, VIII, partea II, p. 160).
.
5, Funcţionarii care nu pot cumpăra
drepturi litigioase
sunt
arătaţi de art.
1597 c. civ. îr. (1509 e, civ. rom.) în mod

limitativ.

(Alexandresco,

p. 157, 161).
6.

Nu

partea

II,

dreptul

român

de

-

sunt

a cumpăra

VIII,

opriţi

în

drepturi litigioase: juraţii, gre-

fierii, portăreii şi toţi cei pe care nu-i
opreşte legea, deoarece art. 1309 ce. civ.
rom. constitue o excepţie de striciă inierpretare, (Alexandresco, VIII, partea II,
p.: 161).
7. Definiţia dată de art. 1700 ce. civ. îr.
(1405 c. civ. rom), drepturilor litigioase,
care prevede că pentru ca un drept să fie
litigios trebueşte ca în momentul cesiunii
să existe proces sau contestaţie asupra
fondului
dreptului, nu-şi găseşte aplicațiunea când este vorba de interpretarea
art. 1597 e. civ. fr. (1309 c. civ. rom.), în

care pentru

deajuns
litate a

ca un drept să fie litigios este

simpla eventualitate sau posibiunei contestaţii serioase. (Pothier,

Vente, III, No. 585; Duvergier,
No. 199; Beudani, Vente, No.
Mass

et

Verg€

sur

Zachariae,

Vente, I,
55, 411;

IV,

$

695,

text şi nota 6, p. 341; Mourlon, III, No.
710; Marcad€, Art. 1597, No. 2; Laurent,
XĂIV, No. 58; Huc, X, No. 54; Baudry
et Saignat, Vente, No. 263; Guillouard,
Vente, [, No. 155, 134; Alexandresco, VIII,
partea

„8.

Nu

II, p.

158,

poate

text şi notă

fi considerat

3).

ca

drept

li-

tigios, o creanță cumpărată
la licitaţie
publică, când nu există nici o contestație asupra validiiăţii ei şi nici nu se poate

şti dacă debitorul se va opune la plata
ei. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 159,

nota).
9. De asemenea, dreptul nu mai este litigios, dacă el a fost consacrat prin hotărîre rămasă definitivă, cu toate că ea
trebueşte adusă la îndeplinire prin executare silită, care ar putea da loc la

contestaţie
(froplong,

Saignat,
te, |, No.
II, p. 159

10.

(1509

la

e.

din partea celui condamnat.
Vente, ÎI, No. 201: Baudry
ei

Vente, No. 564; Guillouard, Ven134; Alexandresco, VIII, partea
nota).

Dispoziţiunile

toate

civ.

rom.),

drepturile

îşi

art,

1597

găsesc

ce. civ.

sunt

de competența curţii de apel 'în a cărei
cirecumscripțiune :își exercită persoanele
desemnate de acest articol funcțiunile lor,

iar nu numai

sunt

la singurele afaceri cu care

însărcinate

aceste

persoane,

în

dinea
te,

or-|

funcţiunii

No.

lor.

(Dalloz,

Codul

civil

Râp.,

Ven-

1994).

11. Drepturile litigioase de care vorbeşte art. 1597 c. civ. îr. (1309 ce. civ. rom.)
nu. sunt, din punctul de vedere al naturii
lor numai lucrurile incorporale, creanţele,
acţiunile personale sau reale, imobiliare
sau mobiliare, acţiuni în revendicare, ci şi

drepturile privitoare la bunuri corporale,
drepturi de proprietate sau de: servitute

contestate.

(Dalloz,

'Rep.,

Suppl._

Vente,

No. 872; Guillouard, Vente, Î, No. 14;
Colin et Capitant, II, p. 422; Alexandresco, VIII, partea II, p. 158).
19. Tribunalele vor aprecia în mod

su-

veran. caracterul litigios al dreptului cedat. (Dalloz, Râp., Vente, No. 199; Suppl,
Vente, No. 871; Baudry et Saignat, Vente,
No. 264; Alexandresco, VIII, partea II, p.
158,

nota

3).

13. Excepţiunile prevăzute de ari. 1701
e. civ. fr. (1404 c. civ. rom.) la facultatea
retractului

țiunea

litigios

nu-şi

la interdicţiunea

1597

ce.

civ.

ranton,

fr.

XVI,

No.

(1509

găsesc

c. civ.

142,

aplica-

prevăzută

538;

de ari.

rom),

(Du-

Mourlon,

[II,

No. 709; Maread6, Art. 1597, No, 2; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No.

24 bis, IL; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
559, quaier, text şi nota 12, p. 454; Dalloz,

Rep.,

Vente,

1, No.

No.

142;

2004;

Guillouară,

Alexandresco,

Vente,

VIII, partea II,

p. 165, nota 2, 167).
14. Incapacitatea
de a
cumpăra, de
care sunt atinşi
judecătorii
și celelalte persoane desemnate în art. 1597 c, civ. fr.

(1509

ce. civ. rom.),

turile
curții

litigioase care sunt de competența
de apel în resortul căreia ei exer-

este limitată

la drep-

cită funcțiunile lor. Ea nu se întinde la
drepturile

curţi

de

litigioase

apel,

faţă

de

de

competenţa

care

altei

ei nu

sunt ni-

quater,

p. 452;

mic şi unde influenţa lor nu este de temut. (Troplong, Vente, [, No. 199; Aubry
et Bau,

ed.

4-a,

1V,

$ 359,

Dalloz, Rep., Vente, No. 1990; Baudry et
Saignat, Vente, No, 259; Guillouard, Ven-:
te, I, No. 157; Planiol, IL, No. 1354; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 161, 162).
15, Din
acest
principiu rezultă că
membrii curţii de casaţie nu se pot face
cesionari de drepturi litigioase de competenţa
iuturor
instanțelor
din ţară.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 549, quater,

p. 452; Dalloz, Rep., Suppl,
867; Laurent, XXIV, No. 57;
Saignat,

Vente,

1454; Colin
lexandresco,

nota

fr.

aplicaţiunea

litigioase, care

VINDERI

et

No.

260;

Venie, NoBaudry et

Planiol,

Capitant, II, p.
VIII,
partea
II,

II,

No.

422; Ap.
162,

1).

16.

Judecătorii şi celelalte persoane de-

semnate We art. 1597 c. 'civ. fr. (1509 c,
civ. rom.), din circumscripția unei curți

de apel, nu se pot face cesionari de drepturi

litigioase

bunalelor

(Aubry
p.
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452;

ce

et Rau,

de

competenţa

depind

Dalloz,

de

tuturor tri-

această

ed. 4-a, IV, $ 549
Râp.,

Vente,

No.

curte,

quater,
19%;

Codul

civil

Baudry

et

DESPRE

Saignat,

Vente,

niol, II, No. 1434).

No.

260;

2005;

Pla-

suni

încapabili

să

se

debitorul

facă cesionarii acestor drepturi litigioase,
deoarece un apel se poate adresa acestei
curţi chiar -dacă nu e competentă şi ea

va trebui să-l judece.

(Aubry

4-a,

text

1V,

452;
54;

$

559

quater,

Laurent,

Baudry

XXIV,

et

18. După

No.

Saignat,

nota

57; Huc,

Vente,

5,

X, No.

No.

260).

1597 e, civ. îr. (1309 e. civ.
aplică, deoarece ele nu pot

primi o asemenea extensiune. (Marcad6,
Art. 1597, No. 1; Dalloz, Rep., Vente, No,
1992; Guillouard, Vente, I, No. 138; Comp:

Alexandresco, VIII, partea II, p. 1602).
19. Avocaţii
înscrişi
în
baroul unei
curți de apel cu toaie că au drepiul să
pledeze înaintea tuturor :jurisdicţiilor, nu
sunt incapabili să cumpere decât dreptu.
rile litigioase de competenţa baroului în
care sunt înscrişi. (Dalloz, Râp., Suppl,
Vente, No. 867; Baudry et Saignat, Vente,
No. 261).
20. Avocatul înscris în afară de resortul în care este însărcinat cu pledarea
unei cauze, nu poate cumpăra drepturile

pe care trebue să le apere sau să le combată,

deoarece,

exercită

cu

această

funcțiunile

înaintea

ocazie,

Curţii

el

îşi

sezi-

sate. (Dalloz, Râp., Suppl.. Vente, No. 867).
21. Pentru ca probhibiţiunea prevăzută

de art. 1597 c. civ. îr. (1309 e. civ. romi,
să-şi găsească aplicaţiunea, trebuește ca
cesionarul să exercite în circumscripţia

Curţii de Apel competente, una din funcțiunile sau profesiunile prevăzute de acest articol. Prin urmare, o persoană după
ce a cumpărat un drept litigios, devine
ulterior avocat sau magistrat în circumscripția curţii de apel competentă de a
judeca litigiul, cesiunea rămâne valabilă
deoarece nulitatea cesiunii trebueşte areciată în momentul cesiunii. (Laurent,

XIV, No. 61; Baudry et Saignat, Vente,
No. 265; Alexandresco, VIII, partea II, p.
101. nota:3; M. A. Dumitrescu, Codul de
comerciu

29.

comentat,

Cesiunea

II, No.

drepturilor

115).

litigioase

fă-

cută persoanelor prevăzute de art. 1597
c. civ. fr. (1509 e. civ. rom.) este nulă.
(Dalloz,
R€p., Vente, No. 2005; Suppl,

Vente,

No.

873;

tea II, p. 157,
23,

dacă

(Alexandresco,

162).

cesiunii

Nulitatea

este

cesionarul

(Alexandresco,

VIII,

de

are

bună

partea

VIII,

par-

loc

chiar

credinţă.

II, p. 162).

924. Această nulitate, după o părere,
este absolută, deoarece are în vedere un
interes

ordine

de

Vente, I, No. 200;
196; Larombitre,
No. 53; Mourlon,
Art, 1597, No. 3;

Ă

publică.

(Duvergier,

875;

Laurent,

“cedat,

de

cedent

şi

de

cesionar,

Art, 1504, No. 55; Marcad6, Art.

p.

altă părere, în acest caz, dis-

pozițiile art.
rom.), nu se

No.

(Duvergier, Vente, I, No. 200; Troplong,
Vente, Î, No. 196; Larombiere, Obligations,

et Rau, ed.

şi

Vente,

tea IL, p. 163; M. A. Dumitrescu, Codul de
comerciu comentat, II, No. 218).
25, După această părere, această nulitate fiind absolută poate fi invocată de

timul resort, după o părere, chiar în acesi
caz, magistraţii curţii de apel de care de-

tribunalul

Suppl.,

XXIV, No. 65; Huc. X, No. 55; Guillouard,
Vente, I, No. 140; Alexandresco, VIII, par-

17. În cazul când litigiul din cauza vatorii lui, va fi judecat de tribunal în ulpiînde

Art. 1309

VINDERI

Troplons, Vente, 1, No.
Obligations, Art. 1304,
III, No. 707; Marcad€,
Dalloz, R6p., Vente, No.

1597, No.

5; Dalloz, Râp., Vente; No. 2005; Laurent,
XXIV, No. 65; Huc, X, No. 55; Guillouard,

Vente, il, No. 140; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 163).
26. De asemenea, această nuliiate poate
fi invocată

I, No.

din

200;

Larombiere,

55;

oficiu.

(Duvergier,

Troplong,

Marcadâ,

Vente,

Obligations,

Art,

ÎL, No.

Art.

1597,

No.

3;

Vente,

1%;

1504,

No.

Dalloz,

Rep., Vente, No. 2005; Laurent, XXIV, No.
65: Huc, X, No. 55; Guillouard, Vente [,
No. 140).

27.

După

altă părere,

nulitatea prevă-

zută de art. 1597 e, civ. în. (1509
rom.), este relativă, deoarece are
dere un interes privat iar nu de

publică.

(Duranton,

XVI,

No.

c. civ.
în veordine

145;

De-

molombe, XXIX, No. 69; Demante, et Colmet de Santerre, VII, No, 24 bis, II;

Aubry

texi

et Rau,

și nota

ed. 4-a, IV, $ 559 quater,

9,

p. 453;

Baudry

et Saignat,.

Vente, No. 266; Planiol, II, No. 1452, 1456).
28.

După

poate

fi

această

invocată

părere,

întrun

nulitatea

sistem,

numai

de cedent şi de debitorul cedat. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 559 quater, p. 459;

Baudry

et Saienat,

Vente,

No. 260).

29, După
alt sistem, nulitatea poate
fi invocată numai de debitorul cedat. (Du:

ranton, XVI, No. 145).
:
30. In dreptul român, ministerul publice.

nu poate cere nulitatea cesiunii. -(Alexandresco, VIII, pariea II, p. 164).

absolută,

fiind

cesiunii

31. Nulitatea

poate fi propusă pentru prima oară înaintea curţii de casaţie, în cazul când nu

cere

verificarea

(Alexandresco,
nu

232.

Nulitatea

poate

face

unor

VIII,

elemente

partea

cesiunii,

obiectul

fiind

unei

poate fi invocată chiar dacă
la

ea.

(Alexandresco,

VIII,

II,

de

p.

fapt.

165).

absolută,

tranzacții

şi

sa renunțat

partea

II,

p.

165),
:
33. Ilegalitatea cesiunii nu stinge creanța, dreptul litigios cedat continuând a

exista. (Iroplong, Vente, 1, No. 196; Dalloz, Rep., Vente, No. 2006; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 163).
34. Dacă se pronunţă nulitatea cesiu-

nii

dreptului

puse

loc cesiunea,
contra

litigios,

lucrurile

în situaţia “ca şi cum

cedentul

cedatului,

iar

nu

sunt

ar

reluându-şi

re-

fi avut

dreptul

cesionarul

având

vor fi suportate

de ce-

dreptul să ceară restituirea preţului ce-"
siunii, dacă l-a plătit. (Baudry et Saignat,
Vente, No. 267; 'Alexandresco, VIII, par-"

tea II, p. 165).

35. Cheltuelile
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o

-

“

Art. 1309

DESPRE

sionar, potrivit dreptului comun, putând
fi condamnat
şi la daune-interese căire
cedat sau cesionar dacă se dovedeşte că
ei au încercat vreun prejudiciu. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 267; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 163).
,
36. Această
soluţiune are loc "chiar

dacă cesionarul este de bună credinţă, de-

oarece anularea

incapacității

cesiunii se face

cesionarului

din

cauza

şi a faptului că

operația nu este permisă de lege.
et Rau. ed. 4-a. IV, $ 550 quater.

(Aubry
text şi

nota 7, p. 458; Dailoz, Rep, Suppl, Vente, No. 873; Guillouard, Vente, I,
No. 144).

37. Debitorul cedat, în loc să ceară anularea cesiunii, poate exercita retractul Lititigios în condiţiunile prevăzute de ari.
1699 ce. civ. fr. (1402 ce, cir. rom.). (Du-

vergier.

Vente.

I, No.

200;

Dalloz,

R&p.

Vente, No. 2007).
,
,
38. Acţiunea în nulitate exercitată fie
de cedent fie de cesionar, împiedecă exercitarea retractului liiigios din partea cedatului, în cazul când în momentul cesiunii, ar exista proces asupra fondului.
(Hue. X. No. 55; Alexandresco, VIII, partea II, 165).
,

39.

Cesiunea

de

drepturi

litigioase

in-

VINDERI

tigioase interzisă

sul

că

pactul

numai

când

de acest articol, în sen-

d:

quota-litis

este

nul

este încheiat cu persoana

sărcinată cu apărarea cauzei.
când este încheiat cu una din
care exercită funcțiunile sau
prevăzute de art. 1597 c. civ.
-civ. rom). (Troplong. Venie,

nu

în-

ci si atunci
persoanele
profesiunile
fr. (1309 c.
I, No. 197;

Marcad€, Art. 1597, No. 3; Dalloz, R&p.,
Vente, No. 2010: Baudry et Saignat, Vente, No. 268; Guillouard, Vente. Î. No. 159).
45. După a treia părere, dispoziţiunile

art. 1509 c. civ.:rom. nu se aplică la pactal de quota-litis, deoarece nu există în
specie nici vânzare, nici preţ stipula în
bani, ci un mandat, In legislaţia română,
pactul de gquoia-litis este valabil, însă
tribunalele au facultatea să reducă suma
stipulată dacă o găsesc vădit exagerată.
(Alexandresco, VIiI,
partea II,
p. 165,
nota 3, 166).

46. Nulitatea
pactului
de quota-litis
Wu se opune ca cesionarul să aibă drepiul

să reclame dela cedent onorarii pProporționale cu munca în demersurile ce le-a

făcut. (Dalloz, Rp,

Vente, No. 2014).

Jurisprudenţă
(Continuare

Dal-

loz, R€p., Vente,
No. 2008;
Guillouard,
Vente, Î, No. 144: Alexandresco, VIII, par-

civil

aceeași linie ca şi cesiunea de drepturi, li-

terzisă de art. 1597 c. civ. Îr. (1509 e. civ.,
rom.) esie nulă, chiar dacă este făcută
prin persoane interpuse. (Duranton, XVI,

No. 140; Troplong, Vente, I, No.-202;

Codal

]. Când

dela

1924

până

la 1927)

intimatul, într'o- acţiune

în re-

nerea de persoane. (Guillouard. Vente, ],
No. 144; Alexandresco, VIII, partea II, p.
157, nota 2).
41. Acţiunea în nulitate a cesiunii va
utea fi exercitată timp de trei zeci ani

vendicare, invoacă nulitatea titlului reclamantului, pe motiv că fiind advocat, ar
fi
cumpărat drepturi litigioase în regiunea
Curţii de Apel unde profesează, iar instanța omite a se pronunţa asupra acestei
nulități, constatând
numai
seriozitatea
preţului şi poziţia părţilor contractante,
fără a spune dacă dreptul în sine era
_litigios. comite o omisiune esenţială, (Cas.

neputând

din

tea II, p. 152).
40. În acest caz, tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă există interpu-

dela data cesiunii, nulitatea fiind absolută
tacit.

fi confirmată

(Larombiăre,

No. 55; Huc,

I, No.

140;

nici

Obligations,

expres,

Art.

X, No. 55; Guillouard,

Alexandresco,

VIII,

nici

1304,

Vente,

partea

II],

42. Pactul de quota-litis este convențiunea prin care creditorul. al cărui drepi
este litigios, promite unei persoane care
se însărcinează să încaseze plata, o cotaparte din creanţa încasată. (Marcad6, Art.
1597, No. 2; Dalloz, Râp., Vente, No. 2010;

Laurent,

nat,

XXIV,

Vente.

No.

No.

268;

60;

Baudry

Guillouaard,

No. 159: Alexandresco,
165, nota 3),

et Saig-

Vente,

|,

VIII, partea II, p.

43. Pactul de quota-litis, după o părere,
este nul faţă de toată lumea, deoarece are

o cauză ilicită. (Duvergier, Vente, I, No.
201: Demolombe, XXIV, No. 578; Aubry
et Rau,

ed. 4-a, IV,

525; Laurent,
44.

După

Jitis este

încheiat

XXIV,

altă

valabil,

cu

una

$ 345, nota

No.

părere,

însă

dintre

60).

pactul

este

nul

12, p. 32%,
de quota-

când

persoanele,

este

pre-

văzute de art. 1597 c. civ. În. (1309 c. civ,
rom.), nulitate
care trebueşte pusă pe a-

], 2136

din

1926).

-

24 Sept.

2, Conform

1925,

Pand.

Săpt.

3

ari. 1309 ce. civ,, judecătorii,

supleanţii, membrii
ministerului
public,
advocaţii, etc.. nu se pot face cesionari
de

drepturi

litigioase

tate, iar după
cotit litigios
există proces
şi neterminat
ziua vânzării,
asupra însuşi

sub

pedeapsa

de nuli-

art. 1405 e. civ,, lucrul e sodin moment ce asupra lui
început în momentul cesiunii
sau judecat definițiv până la
iar contestațiunea să poarte
fondului dreptului,

Prin urmare în speţă, din complexul
fapielor stabilite de judecată, reieşind că

în

momentul

ceziunii

există

proces

înce-

Put și contestajiune asupra fondului drepîmlui.

cesiunea

făcută

vâritului

advocat

de către P. N., având de obiect un
litigios, urmează a fi declarată nulă,
tru 1/6 parte cuvenită reclamantei
Sălcianu. (C. Ap. Bucureşti. s, IV,
civ. 51 din 30 Ian. 1926, Jur. Rom.
1926, Curier Jud. 14 din 1926).
3. Orice text de lege trebuind a
terpretat

prin

rațiunea

care

l-a

drept
penEc,
deciz.
6 din
_
fi in-

creat,

irebueşte a i se da o interpretare pur

terală,
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şi a 'se pierde

din vedere

nu

li-

raţiunea

Codul

civil

şi scopul
sens

DESPRE

urmărit

de

iurisprudenta

legiuitor
are

şi în

menirea

acest

de

a

a-

comoda principiile abstracie de drept cu
realitatea vieţii şi de a complecta lacunele
legii fără a-i contrazice întru nimic spiritul; întradevăr prin prohibiţiunea art.
1309 cod. civ. legiuitorul a interzis magistraților şi advocaţilor de a se face cesionari de acţiuni şi de drepturi litigioase
pentru
a saivgarda interesele justițiabililor, căci aceste persoane la adăpostul calităţii şi a cunoştinţelor lor ar putea forţa
prin influența lor și priu alte mijloace pe
un justiţiabil de a face sacrificii considerabile câte odată pentru a scăpa de un
adversar periculos.
Pentru a aplica acest text și a nu pierde

din

vedere

scopul

legiuitorului

trebue

să

fie o contestaţie asupra dreptului însuşi,
fie ea existentă, fie numai eventualitatea
unei contestaţii serioase.
Având
în
vedere
că
conform
art,
1309 c. civ. litigiul pendinte trebuind să

fie asupra fondului dreptului pentru a se
numi un drept litigios, acţiunea posesorie
exclude această noţiune, deoarece se ştie
că posesiunea este o situaţiune de fapi
care
trebueşte
privită indevendent
de

orice raport de drepi. dar fiindcă ea poate

duce la anumite consecinţe juridice, legea
îi acordă o sumă de garanţii şi 0 încunjură de un sistem propriu
de apărare

independent

de

dovada

şi

de

apărarea

dreptului însuşi.
Şi ca dovadă că acţiunea posesorie are
mai mult un caracter conservator care nu

atinge fondul

dreptului,

poate fi intentată
rizația consiliului

este faptul că ea

de un tutor
de familie.

Tată de ce nu se poate spune

fără

auto-

că atunci

când această acţiune posesorie există se
găseşte un
drept
litigios,
deoarece ca
exclude fondul dreptului şi nu
priveşte

decât o situaţiune de fapt.

(Trib. Îlfov s.

II, civ. cor. sent civ. No. 208 din 1 Martie
1926, Jurispr. Gen., 1926
' No. 1827).

CAPITOLUL
Despre

Art. 18310

VINDERI

Il.

iucrurile cari se pot vinde.

Art. 1310, — Toate lucrurile cari sunt în comerciu pot să fie
vândute, afară numai dacă vreo lege a oprit aceasta. (Civ. 475,
478, 571, 573, 647, 963, 965, 1248, 1518, 1750, 1844; Pr. Civ.
389 $ 1, 391, 409, 514; Constit. nouă 17 urm.; Constit. veche,

416,
247,

Art. 132; L. propr. îiter. (Mon. of. 68/923), Art. 3; L. agr. 120,
121, 124, 125; L. pentru regularea proprietăţii rurale din 15 Aug.
1864, Art. 7; L. pentru menținerea şi executarea Art. 7 din legea
p. regularea propr. rur. din 13 Febr. 1879, Art. 1 urm; Legea
interpretativă a legii rur., 7 April. 1910; Legea privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire. (Mon. of. 58 din
1925);

Mart.

13

urm.;

organizarea

de

Legea

Noui,

Dobrogei

art.

115

Civ. Fr. 1598).
Text. fr. Art. 1593.

— 'Tout ce qui est dans le ecommerce peut Gtre vendu,

lorsque des lois particuliăres

n'en ont pas prohib€
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Art, 1810

DESPRE
INDEX

ALFABETIC

(a

doctrină),

Abitaţie 28.
Animale bolnave 27.
Anulare 9, 11, 14,17, 22, 23,
Casă de toleranță 22,
Daune-interese
9, 12, 14,

Destinaţie

Lucruri inalienabile 6, 9.
Medic 18,
Monopo! 23,
Nulitate 9, 11, 14, 17, 22, 23,
Nume 314, 32.
Pământuri rurale 44—49.

13.

Pensie alimentară

Diurne 29.
Domeniul public 11—15.
Domeniul statului 13—15.
Dotă 8, 39.
- Drepturi personale 24, 25.
Element esențial .
Executare silită 29, 30, 35.
Farmacie 17, 26,
Folosinţă legală 37, 38.
Fond de comerţ 32,
Funcţionari publici 16.
Imobiie rurale 40—43,
Indemnizaţie de chirie 30.
Inexistenţă, a se vedea cuvântul: „Anulare“,
Lucru î urm.

Pensiuni

29.

Recompense
Renmă

33—35,

naționale 29,

viageră

33,

Societăţi de asigurare 19—
21

Stat 13, 14, 15.

Străini 41, 43,

Substanțe toxice 26,
Succesiune 43,
Teatru 36.
Testament 43,
Urmărire silită 29, 30, 35,
Uz
28,
Uzufruct 25, 37—39.

Vânzare 1 urm.

deoarece

formalucrul

concepe

un

contractului

de

vân-

zare, regulele generale, prevăzute de art.
1126—1150 e; civ. îr. (962 —965 e. civ. rom.),

privitoare la lucrurile care pot fi obiectul
contractelor. (Baudry et Saignat, Vente, No.
89).

:

o

3. Dispoziţiunile

art.

1598—1601

ce. civ.

fru (1310 şi 1511 c. civ. rom.), care prevăd
lucrurile ce pot sau nu fi vândute, stabilesc
regule speciale la contractul de vânzare.

(Baudry “ei Saignat, Vente, No. 89).
4. Regula generală este că toate lucrurile

pot fi vândute, iar excepţia este interdicțiunea, aşa încât pentru a putea ştii care

bunuri

pot

examineze

(Dalloz,

fi vândute,

care

acele

va

lucruri nu

R€p.,

Vente,

Saienat, Vente, No.
5. Lucrurile care

care poi

No.

89).
sunt

trebui

pot

471;
în

să

se

fi vândute.

Baudry

comerţ

circula din mână

ei

sunt

în mână

şi pot să devie o proprietate privată. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 52).
„6. Potrivit dispoziţiunilor art: 159 e.
civ. în. (1310 c. civ, rom), nu pot fi vândute două categorii de bunuri şi anume:
1) lucrurile care nu sunt în comerţ; 2) lucrurile a căror înstrăinare a fost oprită de

legi. particulare. (Dalloz, Râp., Vente, No.
172; Baudry et Saignat, No. 90; Alexandresco, VIII, partea II, p. 50).
.

7. Sunt unele lucruri, cum sunt cele prevăzute
de art. 714 c. civ. fr. (647 ce, civ.

rom.), cate nu pot fi dobândite în proprie-

tate privată,
din

cauza

însăşi a naturii lor.

(Baudry et Saignat, Vente, No. 90; Alexan:

dresco,

VIII,

8. Faptul

că

aceste

lucruri

unele lucruri,
că

partea

legea

cum

II, p.

52,

declară

53).

inalienabile

este dota, nu înseamnă

sunt

10. Lucrurile

afară

din

afară

din

comerţ

nu

poi

meniului

public,

comerţ.

este

nulă

sau

mai

bine

zis inexistentă. (Dalloz, R&p., Suppl., Venie,
No. 202; Alexandresco, VIII, partea II, p.

54, 35, 80).

părătorul

nu se poate

aplicabile

75).

12. In

contract de vânzare, cum de alifel, nu se
poate concepe niciun contract, fără un lucru care să facă obiectul lui. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 50).

2. Sunt

(Baudry et Saignat, Vente, No. 90; Alexandresco, VIII, partea II, p. 73).
9. Vânzarea lucrurilor declarate de lege
inalienabile, fără a le declara afară din
comerţ, este numai nulă, iar nu inexistenţă
şi poate da naştere la obligaţiuni care dacă
nu se execută pot aduce condamnarea la
daune-interese. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 91; Alexandresco, VIII, partea II, p.

aparţinând

1. Ai doilea element esenţial la
rea contractului de vânzare, este

civil

face obiectul unui contract. (Baudry et
Saignat, Vente, No. 91).
11. Vânzarea lucrurilor, aparţinând do-

Doctrină,

vândut,

Codul

VINDERI

cazul

unei

vânzări

domeniului

a unui

public,

bun

dacă

cum-

a fost de bună credinţă va avea

dreptul să ceară dela cumpărător dauneinterese, iar dacă bunula
încetat să aparţie
domeniului public şi cumpărătorul a fost
pus în posesia lui, vânzătorul nu-l va putea

evinge.

202;

(Dalloz,

Comp.:

Rep.,

Suppl.,

Alexandresco,

Vente,

VIII,

partea

No.

II,

. 80).
p 13. Bunurile din domeniul public se
deosebesc de bunurile Statului, deoarece
acestea

din

urmă

pot

fi

înstrăinate

No.

105 urm.;

însă

cu anumite forme particulare, (Dalloz, Rep.,
Domaine de 'Etat,
public, No. 45).

14. În

cazul

când

Statul

Domaine

a vândut

un

lucru al său şi a cuprins în întinderea
lui și o porţiune de teren aparţinând domeniului public, vânzarea nu este valabilă
pentru această porţiune, însă cumpărătorul
va avea dreptul să
ceară
despăgubiri.
(Dalloz, Râp., Domaine public, No. 45, 46).

15. Bunurile

din

domeniul

public

îşi

păstrează acest caracter numai atât cât
durează destinaţia lor care le afectează la
uzul tuturor locuitorilor, Autoritatea publică poate să suprime destinaţia bunurilor

publice și în acest caz, ele irec în domeniul Statului şi deci pot fi înstrăinate.
(Dalloz, Rep., Domaine publice, No. 91).
16. Funcţiunile publice, sunt în prin-

cipiu, afară de comerţ şi deci nu pot
forma obiectul unei transacţii private. (Duvergier, Vente, I, No. 207; Troplong, Vente,

I, No.

220;

Suppl.,

Vente,

Vente,

No.

et contrat,

Dalloz,
No.

R&p.,

205;

Vente,

Bufnoir,

p. 514, 515; Baudry
100;

Alexandresco,

No.

473;

Propri6te

et Saignat,

VIII,

partea

de

o nuli-

II, p. 52).
17. Vânzarea unei concesiuni de. farmacie unei persoane care. nu posedă di-

ploma

de

farmacist,

este atinsă

tate absolută şi de ordine publică, (Dalloz,
Rp.,
189.
medic,
tului
într'o

Suppl.. Medecine,:No. 155, 158).
Este valabilă .cesiunea clientelei unui
când ea constă din partea -cedendin încetarea. exercitării: medicinei
anumită regiune şi pe un timp de-

terminat, cedându-i contractul de locaţiune,
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şi în recomandarea cesionarului clienţilor
săi. (Larombiăre, Obligations,
Art.
1133,
No. 21; Dalloz, Râp. Suppl., Medecine, No.
209; Laurent, XXIV, No. 9; FHuc, X, No.
58; Baudry et Saignat, Vente, No. 105; Colin
ei Capitant, [| p. 450; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 75, 76).
19. Este valabilă vânzarea portofoliului
de către un agent al unei societăţi de asigurare. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No.
210; Baudry et Saignat, Vente, No. 104;
Guillouard, Vente, Î, No. 175).

20. Această

vânzare

însă nu

este opo-

zabilă societăţii. de asigurare, dacă ea nu
consimie
la
înstrăinare.
(Dalioz, Rep.
Suppl., Vente, No. 210; Baudry et Saignat,
Venie, No. 104: Guillouard, Vente, LI. No.
173),

2]. Dacă

însă

părţile

.

au

contraciante

convenit că vânzarea va fi valabilă,
dacă societatea de asigurare nu ar
simţi, cumpărătorul va fi obligat să
iească în orice caz preţul vânzării.
illouard, Vente, I, No. 175).

chiar
conplă(Gu!

22. Nu se poate cere executarea vânzării unei case de toleranţă, deoarece ea
nu constitue un fond de comerţ, ci un stabiliment contrar bunelor moravuri şi deci
vânzarea nu este valabilă, având o cauză
ilicită.
(Dalloz,
Râv..
Suppl..
Vente,
No. 223: Colin et Capitant, II, p. 401;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 50. 51).
23. Vânzarea lucrurilor pentru care Statul şi-a rezervat monopolul printr'o lege
este nulă între particulari, având un obiect
ilicit, întrucât ea este prohibită oricăror
persoane afară de agenţii şi concesionarii
Statului. (Huc, IV, No. 63; Baudry et Saienat, Vente, No. 107; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 52).

24, Drepturile

exclusiv

personale,

de-

clarate ca atare, în virtutea legii sau a
contractului, nu pot fi vânduie. (Dalloz,
Rep Venie, No. 484; Suppl., Vente, No.
224).
25.

Sunt

unele

drepturi

personale,

cum

este uzufruciul, care sunt intransmisibile
însă pot fi cedate. (Dalloz, R6p.. Vente,
No. 484).
26. Sunt unele lucruri a căror vânzare
este oprită pentru motive de ordine publică,
cum sunt: substanțele
otrăvitoare,
care
după legi şi regulamente, nu pot fi vândute decât de farmacişti. (Baudry et Saienat, Vente, No. 90; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 56).

27. De

asemenea,

este

oprită

vânzarea

animalelor bolnave sau bănuite a fi bolnave de o boală contagioasă. (Huc, VII,

No.

71:

X, No.

58;

Baudry

et

Saignat,

Vente, No. 90; Planiol, II, No. 1573;
lexandresco, VIII, partea II, p. 56).

A-

28. Sunt afară din comerţ, uzul şi abitaţia, însă interdicţia de a le ceda fiind
în interesul proprietarului lucrului grevai
de aceste drepturi şi neinteresând ordinea
publică, aceste drepturi pot fi cedate dacă
proprietarul consimte. (Baudry et Saignat,
31235 — Codul civil adnotat — VIII

Vente, No. 111; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 68, text şi nota 2).
29, Sunt, de asemenea, afară din comerţ, pensiunile de reiragere, recompensele naţionale, lefile şi diurnele eclaziasticilor, militarilor şi tuturor funcţionarilor
publici plătiţi de siat, judeţ sau comună
şi instituțiunile de binefacere, ale căror
bugete se votează de cameră, care nu pot
fi cedate nici în total nici în parte şi nu
pot fi urmărite decât până la o treime
pentru datorii către Stat, penalităţi prevăzute de lege, pentru chirii şi creanţe alimentare şi pentru
creanţele
privilegiate
prevăzute de art. 1729 e. civ. şi până la
„Jumătate pentru plata dotei soţiei şi alimente acordate de lege soţiei, copiilor şi
ascendenţilor. (Alexandresco, VIII, pariea

II, p. 68, 69; Comp.: Huc, X, No. 20;
Baudry ei Saignat, Vente, No. 115; Planiol,
II, No. 1608).
30.

Indemnizaţiile

de

chirie

date

func-

ționarilor publici sunt, în principiu, necesibile şi neurmăribile, însă pot fi cedate
şi urmărite în totul pentru chiria datorită
pe semestrul la care sunt aferente indemnizațiile. (Alexandresco, VIII, partea II, p.
70).

31. Numele unei persoane nu poate face

obiectul unei vânzări.
partea II, p. 73).

32. Insă vânzarea

(Alexandresco,

unui

fond

VIII,

comercial

sau. industrial cu toate accesoriile ce servesc la exploatarea lui, va cuprinde, în
genere, şi numele comerciantului sau industriaşului,
afară
de clauză
contrară.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 520; Alexandresco, VIII, partea II, p. 75, 74).
33. Titularul
unei
pensii
alimentare
constituite sau al unei rente viagere, declarată chiar neurmăribilă, poate să cedeze
veniturile viitoare ale acestei pensii sau
rente şi chiar însuşi dreptul său. (Troplong,
Vente, I, No. 227; Laureni, XXIV, No. 469;
Huc, Il, No. 222:
Baudry
et
Saignat,
Vente, No. 114; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 77: Contra: Duvergier, Vente, |. No.
214;

Guillouard,

Vente,

II,

No.

756;

Pla-

niol, ÎI, No. 689).
„34. Pensiunile
alimentare
datorite
în
virtutea legii nu poate fi cesionate. (Demolombe, IV, No. 78; Troplong, Vente, I, No.
227; Larombiere, Obligations, Art, 1198,
No. 27; Laurent, XXIV, No. 469: Baudry ei
Saignat, Vente, No. 114; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 72).
35. Insă titularul pensiunii alimeniare
poate să cedeze creditorilor lui veniturile
ei, pentru plaia furniturii de alimente efectuate sau viitoare, deoarece creditorii care
au procurat alimente, pot urmări pensia luj
alimentară. (Baudry et Saignat, Vente, No,
114; Guillouard, Vente, II, No. 755; Alexandresco, VIII, partea II, p. 78).
36. Biletele de favoare de intrat într'un

teatru,

nu

pot fi vândute,

face menţiune
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dacă pe ele se

despre aceasta.

(Huc, X, No.

A

Art, 1810

DESPRE

59; Baudry et Saienat, Vente, No. 113; Alexandresco, VIII, partea II, p. 78).
37. Folosinţa legală. a părintelui uzufructuar nu
poate fi cedată altuia. (Duranton, IV,
No. 486; Vallete sur Proudhon,
Etat des personnes, II, p. 267; Demolombe,
VI, No. 527; Beudant, L'6tat ei la capacite
des personnes, Il, No. 746; Mourlon, I, No.
1056;

Demante

et

Colmet

de

Santerre,

II,

No. 129 bis, II; Planiol, [, No. 1698; Colin
et

Capitant,

I, p.

VIII, partea

444,

445;

Alexandresco,

Il, p. 78, 79; Contra:

Proud-

hon, Usufruit, I, No. 125, 221; Duvergier,
Vente, I, No. 215; Laurent, IV, No. 528;

Huc, III, No. 189).
38, Insă părintele

:
uzufructuar

poate

ceda, veniturile bunurilor copiilor minori,
în măsura în care aceste venituri întrec
sarcinile impuse lui. (Colin et Capitant,

I, p. 444, 445;

Alexandresco,

VIII,

partea

II, p. 79).
39. Soluţia, de mai sus este aplicabilă
şi în privinţa uzufructului bărbatului asu-..
pra bunurilor dotale. (Alexandresco, VIII,
partea II, p. 80).

40. Unele

lucruri

sunt

scoase

din

co-

merţ numai în mod relativ, adică numai
entru unele
persoane
determinate.
(A-

exandresco, VIII, partea îl, p. 57).
41. Astfel, imobilele rurale nu pot

dobândite de străini.
partea II, p. 52).

(Alexandresco,

fi

VIII,

42, Prin imobile rurale se înţelege tot
ce este cuprins și depinde de o comună
rurală, fie clădiri, fie locuri
(Alexandresco,
VIII.
partea

nota 3).

43. În cazul

prin

rural,

succesiune

acesta

are dreptul

când se lasă unui străin
sau'

nu-l

nici

de cultură.
II, p.
57,

testament

poate

un

dodândi,

imobil

şi

nu

la valoarea acestui imobil:

(Alexandresco, VIII, partea II, p. 59, 60).
44, Sunt, de asemenea scoase din comerţ, în mod relativ, pământurile rurale
date sătenilor prin legea rurală de împroprietărire din 1864şi prin alte legi posterioare, ele putând fi înstrăinate de bună

voie, către comună

prietăriţi, care
(Alexandresco,

și alţi săteni neîmpro-

sunt cultivatori de pământ.
VIII, partea ÎI, pagina 60,

45. Instanţele noastre judecătoreşti au
decis în mod constant că prin cuvântul:

„sătean

cultivator“,

din

legea

rurală

Codul civil
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p. '04; N. Georgean, Studii Juridice, 1, p.
108).
!
46, Prin legea privitoare la înstrăinarea

loturilor

dobândite

prin

împroprietărire,

„ publicată în „Monitorul Oficial“ din 15
Martie 1925, se pun restricțiuni la vânzarea şi cumpărarea pământurilor dobân-

dite prin

împroprietăririle

ce au avut loc

prin diferite: legi votate cu începere dela
anul 1864, precum şi pentru pământurile
cumpărate dela Stat, potrivit legii de înstrăinare a bunurilor Statului şi pentru
cele cumpărate dela Casa Rurală. Statul are
dreptul de preemţiune, în caz de vânzarea
acestor pământuri, fie în mod silit, fie în
mod voluntar. In cazui când Statul nu-și

exercită

dreptul

din această

de

preempţiune,

lege prevede

art.

că săteanul

prietar este liber să vândă pământul, însă
sub condiţiunile arătate la punctele a—d,
precum şi cele arătate la art, 3. Potrivit
dispoziţiunilor

art.

2 al.

părătorii acestor
1)

cetățeni

loturi

români,

a, din

nu

pot

cari-sunt

lege,

cum-

fi decât:

muncitori;

2) absolvenţii unei şcoli de agricultură de
orice grad, având domiciliul
pământul în comuna în care
tuat lotul ce cumpără. Sub
stituţie şi legea rurală din
interpretative ce au urmat,

și cultivând
se găsește sivechea Con1864 şi legile
un sătean nu

putea cumpăra pământ rural, dat după
legile de împroprietărire, decât. până la

complectarea suprafeţii cu care ar fi putut
fi îmnroprietărit. De asemenea, sub imperiul vechilor legi de împroprietărire, legilor interpretative ce au urmat.şi sub

vechea Constituţie, se decidea că, pentru
ca să se poată dobândi prin cumpărare
de către cineva pământ dat prin legile
de împroprietărire sau vândut conform dispoziţiilor legii pentru înstrăinarea bunurilor Statului, trebuia ca cel care cumpără,

să fie sătean cultivator de pământ. Această
soluțiune, credem

deoarece

noua

narea

loiurilor,

gean,

Studii

că va

lege

avea loc şi astăzi,

privitoare

arată

la

înstrăi-

că pentru

ca cineva

I, p.

108).

să poată cumpăra pământ dat prin împroprietărire, irebueşte să fie cetăţean român, muncitor de pămâni sau absolvent
al unei şcoale de agricultură, având domiciliul şi cultivând pământul în comuna în
care se află lotul ce cumpără. (N. GeorJuridice,

107,

dela

47, Nulitatea rezultând din nerespectarea dispoziţiilor legii rurale şi ale nouei

servitorii bisericeşti şi învățătorii din comunele rurale, de asemenea şi copiii mi-

dobândite prin împroprietărire, este de ordine publică şi poate fi invocată de orice

1664 şi legile interpretative dela 1879 şi
1910, se înțeleg şi femeile sătence, preoții,

nori,

să

fii de

poată

fi

săteni,

în

cu condiţiunea

măsură

de

a

cultiva

ca

ei

pă-

mântul. adică să fie în vârstă ca puterile
lor fizice să le dea posibilitatea de a munci
pământul; astfel un copil minor de 8_9
ani

nu

poate

cumpăra

un

asemenea

pă-

mânt, deoarece el nu poate fi considerat
cultivator de pământ, de asemenea niciun
Cârciumar,
un
perceptor, etc. (Alexandresco, V. p. 125, nota 3; VIII, partea II,

2

pro-

legi

privitoare

la

înstrăinarea

loturilor

persoană interesată; această nulitate în
noua lege este prevăzută în art. 3 al. 3.

(N. Georgean, Studii Juridice, 1, p. 109).
48. Inalienabilitatea ' terenurilor
clăcăşești și a' celor dobândite prin 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
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în

acelaşi

an.

Prin

legea

agrară

Codul
din

civil
1921

DESPRE

se prevede

în mod

expres,

prin

art. 125, că la aceleaşi regule prevăute în
această lege, vor 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 irecut se
cu
respectă, prin urmare şi cele făcute
nesocotirea legilor în vigoare la data efec" tmării lor. Potrivit principiilor de drept
o lege ordinară nu poate să modifice dispoziţiile unei legi cu caracter constituţional, iar prin art. 160 din legea agrară;

cari anume

arătându-se

lege au caracter constituțional, înire cari
nu intră şi art. 125 menţionat mai sus,
urmează că dispoziţiile acestui articol nu
au caracter constituțional, ci de lege ordinară, aşa încât acest text de lege nu
a putut valida înstrăinările declarate nule
caracterul

urmare,

întinde

poate

decât

agrară, nu se
înstrăinărilor

asupra

acelei

înaintea

intervenite

legi. Cu toate acestea s'a decis şi conirariul, anume că: dispoziţiile art. 125 din
legea agrară din 1921, care validează transferările de pământuri rurale, dobândite în
virtutea diferitelor legi de împroprietărire,

se consideră

ca nişte dispoziţiuni constitu-

ționale şi deci validează toaie
din trecut făcute în frauda

înstrăinările
dispoziţiilor

vechei Constituţii şi a legii de prelungire
a inalienabilităţii din anul 1906. (C. Cristodorescu şi Dim. Ştefănescu-Priboi, Codul legislaţiei

N. Georecan,

de expropriere,

Studii - Juridice,

p. 188 urms

I,

p.

109,

110).

49. Legea nouă privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire, prin art. î, arată că pământurile
date după legea de împroprietărire, nu pot

fi vândute

decât sub anu-

sau cumpărate
şi

condițiuni

mite

nu

vorbește

în

nimic

privinţa schimbului sau donaţiunilor acestor pământuri, ceea ce ar duce la conclu-

ziunea că aceste contracte suni permise;
singurul loc unde se vorbește despre do-

naţiune este în articolul 3 al. 3, în privința condiţiunilor în cari se fac donațiunile

şi înzestrările şi în

art. 3 al. î, în

care se arată că vânzările şi donaţiunile
sunt valabile dacă vor fi făcute prin acte
autentice,

vor

fi-

iar

făcute

în

ţinuturile,

conform

alipite,

dreptului

dacă

comun,

adică numai prin acte notariale transcrise
arsau intabulate în cărţile funduare. Un

gument în sprijinul permisiunii schimbului,a
ar fi şi faptulcă acolo unde legiuitorul
e
voit să deroge dela dreptul comun care
acel al liberei dispoziţiuni, a spus-o formal,
cum

este în art. 4 al acestei

până

legi, unde

se

la 25 ha.. date

pe baza

legilor de împroprietărire, decât numai către Casa Centrală a împroprietării, către
Băncile Populare sau către o instituţie autorizată de Stat; iar în ceea ce priveşte
casa şi terenul alăturai până la 1 ha, se
prevede că nu pot fi ipotecate sub nicio

formă.

(N.

p. 110, ti1).

Georgean,
INDEX

Studii

Juridice,

|,

ALFABETIC

(la jurisprudenţă)
Adjudecare

Confirmare

Pământ rural 2,3, 5, 10,11,
Prescripţie 1, 7.
Societate anonimă 4,
Transcriere 6.
Vânzarea lucrului altuia 8.

7.

î.

Constituţie 1, 3—5, 9, 11.
Imobile rurale 1, 4, 6.
Legea agrară 2, 3, 5,911.

Jurisprudenţă
(Continuare

dis-

al

retroactiv

intervenite sub imperiul legii ordinare din
1916, care a prelungit inahenabilitatea,
după expirarea termenului prevăzut de art.
132 din vechea Constituţie, până la votarea
legii agrare din 1991, iar nu şi asupra
înstrăinărilor

terenurilor

Constituţie.

de textul art. 152 din vechea

Prin

prevede că ipoteca sau orice alte sareine
de orice natură, nu se pot constitui asupra

din această

texte

poziţiilor art. 125 din legea

Art, 1310

VINDERI

dela

1924 până

la 1927)

|. Art. 7 paru 5 din vechea Constituţie
oprea străinilor dobândirea imobilelor rurale, dispoziţie menţinută și prin art. 18

din

noua

Constituţie.

Nulitatea

şi inexi-

stența actelor făcute călcând aceste dispoziţiuni nu se acoperă prin confirmare și
nici prin prescripţie. (Lrib. Botoşani, 705
zi 14 Octomvrie 1924, Jur. Gen. 1925, No.
982).

:

2, a) Legea agrară cere, când este vorba

de pământul rural, pentru ca cumpărarea
să fie valabilă, condiţiunea ca săteanul să

aibă calitatea de agricultor chiar în momentul facerii legii.
:
Prin urmare, în speţă, pârîtul ocupându-se

cu

agricultura

în

mod

discontinuu,

având ca principală ocupaţiune fierăria,
nu poate fi considerat că se ocupă cu
munca

de

a

câmpului

dobândi

şi deci

pământ

el este

rural,

incapabil

chiar

dacă

ulterior facerii actului de vânzare, ar fi
părăsit meseria de fierar;
,
b) Dispoziţiunile legii agrare privitoare
la anularea înstrăinărilor făcute contra dispoziţiunilor probhibitive ale legii deşi sunt

de ordine publică, însă ele nu pot fi invocate decât de Casa centrală în favoarea
căreia s'a creat dreptul de preempţiune
(art. 122 din legea agrară), sau de acei
ce au un vădit interes de a cere anularea
apele

înstrăinări

(art.

225

Reg.

legea

agr.).
In speţă, reclamanţii dovedind acest inieres, ei au drept de a cere anularea vânzării;
c) Deşi art. 225 din regul. întinde dreptul de a cere anularea înstrăinărilor păm.

rurale la cei ce au interes, faţă de art. 122
din legea care o restrânge numai la Casa
centrală, aceste texte se poi uşor concilia,
fiindcă regulamentul nu modifică nimic
din lege, ci numai o compleciează.

Ari. 192 din legea agrară acordă dreptul
de preemţiune numai
Casei centrale pentru
anularea
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înstrăinărilor de pământuri

rurale

Art. 1310
altora

DESPRE

decât

săteanului

225 reg. leg. agr. acordă

agricultor;

iar

şi altora

art.

dreptul

de a cere anularea actelor de vânzare referitoare la păm. rurale, făcute în disprețul
legii. Aceasta nu înseamnă că a luat Casei
centrale dreptul de a cere anularea unor
atare înstrăinări, ci le-a întins şi la alte
persoane. (Jud. Oc. Fierbinţi-llfov, Cartea
de judecată civ. No. 119 din 18 Noemvrie
1924, Jur. Gen. 1925, No. 1250).
3. Noua lege pentru reforma agrară din
1921, revenind la principiul de drept comun al liberei circulații a bunurilor, prin
art. 120 și urm. îngădue după cinci ani
dela punerea în stăpânire. vânzarea loturilor mici acordate sătenilor împroprietăriţi sub rezerva dreptului de preemțiune
a Statului, dar numai în favoarea cetățenilor români
şi cu obligaţia de a le

pune

125

personal,

din

şi asupra

lege,

în

aceste

celor

valoare: iar

dispoziţiuni

dobândite

în

prin

se

art.

întind

virtutea le-

gilor anterioare de împroprietărire, de înstrăinare a bunurilor Statului şi a celor
vândute la Casa rurală, respectându-se în
același timp. toate înstrăinările din trecut
ale pământurilor rurale dobândite în virtutea acestor legi.
Totuşi, întrucâi este de principiu că o
lege ordinară nu poate modifica sau abroga
o lege constituţională, trebue să decidem
că dispoziţiunile art. 125 din noua lege,

nefigurând

printre

textele

din

art.

160 ce

Codul

VINDERI

tate națională ce poate
rurale în România.

dobândi

civil
imobile

Ceva mai mult, prin actul constitutiv al
societăţii pârîte nu i sa interzis achiziţionarea de imobile rurale pentru necesităţile
exploatării sale indusiriale şi cum aceste
imobile rurale au fost achiziţionate tocmai
ca să serve la construcţia stabilimentului
său industrial, ele sunt bine achiziţionate,
astfel că ordonanța de adjudecare asupra
terenurilor în litigiu este validă, fiind făcută cu respectarea dispoziţiunilor art. 122
şi 185 cod. com.

Faptul

că

coeietatea,

după

războiu,

în,

conformitate cu legea relativă la supușii
statelor cu cari România se găseşte în stare

de războiu,

a fost pusă sub sechestru,

iar -

mai târziu a fost ridicat — aceasta nu
poate atinge personalitatea sa juridică şi
nici ridica caracerul ei naţional, această
lege cu caracter vremelnic şi excepţional
având cu totul un alt scop — garantarea
despăgubirilor eventuale de războiu. (Irib.
Buzău, $, II, sent. civ. 499 din 18 Decemvrie 1924, Jur. Gen. 1926, No. 760).
5, Un absolvent al şcoatei de agricultură
dela Herăstrău, dat fiind caracterul acestei
şcoli superioare, nu este muncitor manual
de pământ şi nu poate dobândi pământuri
rurale.
Dispoziţia
nulităţii
acestor
dobândiri,

edictată de vechea Constituţie prin art.
152, expirând în 1916, a fost prelungită

au putere constituţională, nu pot valida actele juridice săvârșite sub imperiul art.
152 din Constituţie, ci numai pe acele
efectuate după expirarea
termenului de
25 ani, sub imperiul legii ordinare din 1916.

până la 1921, când legea agrară prin art.
125 n'a putut să modifice acea prohibiţie
constituțională, deoarece art. 125 este o
“lege ordinară.
(Trib. Ilfov, S. III, e. ce,
95 din 11 lunie 1925, Pand. Săpt.

1924, Justiţia Dobrogei, 5—5/1925),
4. După art. 7 alin. 5 din Constituţie,
numai românii şi cei naturalizaţi români
pot dobândi imobile rurale în România, cu
respectarea drepturilor câştigate până în
momentul promulgării Constituţiei
.revizuite în 1879.
Naţionalitatea unei societăți anonime ce
funcţionează în România, nu se determină
după naționalitatea acţionarilor sau capitalarilor acestora, pentrucă societatea anonimă constitue prin ea însăşi o persoană
distinctă de aceea a acţionarilor ei; că
ceea ce determină naționalitatea unei societăţi, în conformitate cu unanimitatea doctrinei şi jurisprudenţei române şi străine,
este locul unde societatea sa constituit,
locul unde îşi are sediul social şi locul
unde îşi are obiectul principal al întreprinderii ei.
Prin urmare, în speţă, societatea pentru
exploatarea de păduri Goetz et
Comp.

6. Vânzarea unui imobil rural către un
străin, fiind izbită de o nulitate absolulă,
ca fiind contrară unei dispozițiuri constituţionale şi de ordine publică, transcrierea
actului care constată această vânzare nu
poate să-l facă valabil, chiar dacă poste-

(C. Apel

Constanţa,

69%

din 5 Decemvrie

fiind constituită în ţară şi având sediul
principal în ţară, că consiliul de administraţie constituit conform art. 112 cod. com.
rom.

îşi

are: sediul

în

ţară,

că

adunările

generale se ţin în ţară, această societate nu poate fi socotită decât ca o soeie-

22/1925),

rior

transmiterii

dreptului,

vânzătorul

a

devenit cetăţean român prin naturalizare
sau chiar dacă imobilul a trecut în mâinile

cumpărătorului

ca

român,

căci

actul

e lovit de nulitate dela început, ca fiind
făcut în frauda legii. (Trib. Tecuci, Jur-

nalul 6750
„.5/1926),

din

25

Iunie

1925,

Dreptul

7. Este adevărat că probibiţiunile legale
edictate întrun interes de ordine publică,.

sunt sancţionate prin nulităţi virtuale şi
de drept, — totuşi când convenţia atinsă

de o astfel de nulitate a fost executată în
fapt prin remiteri voluntare de prestaţiuni

reciproce şi ulterior survin neînţelegeri cu
privire
la eficacitatea ei, este necesară intervenţiunea justiţiei pentru a constata ju-

decătoreşte nulitatea pretinsă, căci numai
în baza uriei judecăţi prealabile, constatând

şi declarând nulitatea de care ar fi atinsă
acea convențiune, partea interesată poate
cere apoi restabilirea situaţiunii juridice
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Codul

civil

DESPRE

anterioară convenţiunii şi restituirile ce
comportă.
In speţă, ceea ce formează obiectul discuţiunilor dintre părţi nu este chestiunea
dreptului de proprietate în sine asupra
averii a cărei restituire se cere, ci chestiunea valabilităţii ordonanţei de adjudecare
şi numai dela soluţia acestei chestiuni atârnă restituirile ce vor trebui făcute ca o

consecinţă logică a nulităţii ei.

O astiel de acţiune deducând în justiţie
şi impunând un examen judecătoresc asupra chestiunii valabităţii unei convenţiuni
în raport cu cerințele legii, nu poate fi
exercitată dacă au trecut 50 ani dela data
încheierii ei, căci art. 1890 cod. civ., sub
forma cea mai generală şi energică declară
că, toate acţiunile, atât reale, cât şi personale, pe care legea nu.le-a declarat neprescriptibile şi peniru care n'a fixat un termen de prescriere, se vor prescrie prin
50 ani.
|

acestei

Scopul

fiind

prescripțiuni

acela

de a se pune sfârşit proceselor şi incertitudinilor drepturilor, întrun interes superior de ârmonie socială ea -se aplică, prin
însăşi tendinţa legii și acţiunilor care pun
în discuţiune valhditatea unei convențiuni
atinsă de nulitate absolută. Prin aceasta, —
convenţia atacată nu dobândește — fără

al prescripţiei

rezultat

o existență

şi efi-

cacitate legală, căci nu ideea unei renunțări sau confirmări tacite stă la baza acestei prescripțiuni, ci ideea de a închide
orice acces în justiţie pentru a nu se pre- -

lungi

la infinit

incertitudinea

drepturilor

Sar putea
dintre părteriii do-

şi a se evita perturbaţiunile ce
naşte nu numai în raporturile
țile contractante ci şi faţă de
bânditori de bună credinţă.
In speță, trecând mai mult
dela ordonanța de adjudecare

de 50 ani
şi până la

întentarea

acţiune

acţiunii,

—

această

pe

temeiul consideraţiunilor de mai sus nu
mai poate fi primită. (Cas. |, decu 351 din
9 Noemyvrie 1925, Pand. Rom. 1926, Î, 1%,

Pand, Săpt. 29/1925).
9. In legislaţia noastră

nereproducân-

du-se art. 1599 c. civ. fr., care declară
expres nulitatea vânzării lucrului altuia,
jurisprudența şi doctrina, a decis că în aiare caz, obligațiunea este fără cauză, deci
nu poate produce niciun efect (art. 966 c.
civ.); deci vânzarea. având de obiect un
corp

cert

determinat

şi

este

nulă,

în

sens

inexistenţă.
Această nulitate poate fi propusă prin
chiar
acţiune principală de cumpărător
când nu a fost turburat şi poate pretinde
dela vânzător când a fost de bună credinţă
restituirea preţului vânzării cu accesoriile
de

sale,

speţă,

iar când
este

este de rea credinţă, ca în

obligat

să

repare

şi

Art.

VINDERI

(Trib.

Curier

cauzat

a

evicţiunea

ce

$. JI,

Covurlui,

Jud. '26/1926;

Câmpu-Lung

(Muscel),

tul 21/1925).

1311

cumpărătorului.
1925.

1 Decemvrie

Judecătoria

|

îi Mai

Ocol

II,

1925, Drep-

9. Articolul 25 al. 2 din legea agrară din
1921, nu poate avea efect retroactiv faţă
de dispoziţiuni constituţionale în materie
agrară; acest texi nu produce efect decât
faţă de dispoziţiunile legii ordinare din
1916. (Trib. Ilfov, S. IL, cu e. 1936, Jar.
Gen. 1926, No. 551).

10. Pentru a putea valabil dobândi pă-

mânt rural, trebue ca muncitorul manual
de pământ să fie domiciliat la sat. (Cas.
533

I,

din

Pand.

Săpt.

25/1926, Jurispr.
1926, III, 150).

Rom.

lanuarie

25

19/1926, Curier Jud.
9/1926, Pand, Rom.

1]. Dispoziţiunile

1926,

cuprinse

în

art.

125

legea agrară din 1921, nefiind proclamate
prin art. 160 ca având un caracter de lege
constituţională, ele rămân dispoziţiuni de
lege ordinară și deci validarea cu caracter
retroactiv pe care acest text o prevede
pentru înstrăinările de terenuri dobândite
prin “legile anterioare de împroprietărire,
nu poate -avea efect decâi numai în ce
priveşte acele însirăinări care au avut loc
sub un regim prohibitiv edictat tot numai
prin o lege ordinară.
In speţă, fiind constatat că actele de înstrăinare a căror anulare s'a cerut au avut

loc în 1911, când regimul prohibitiv ființa
în

puterea

unui

text

constituţional

(art.

132 din vechea Constituţie) rezultă că prin

o justă aplicare a principiului citat instanţa de fond a decis că efectul retroactiv
al disp. art. 125 din legea agrară nu poate
să se întindă asupra acestor înstrăinări.
Procedând „astfel, Tribunalul nu a violat

nici

disp.

art.

157

din

Constituţia

Nouă,

pentrucă acest îext prescriind rămânerea
în vigoare a legilor existente nu a modificat întru nimic caracterul și întinderea
lor de aplicaţiune şi nici disp. art. 195:
din aceeaşi Constituţie, pentrucă instanța
nu zice că disp. art. 125 din legea agrară
ar fi neconstituţională — chestiune asupra
căreia evident nu avea căderea să se pro-

nunţe şi de altfel după modul cum

a solu-

ționat cauza nici nu era necesar a fi rezolvată — ci fixează numai întinderea de
aplicaţiune a unui text de lege ordinară
în limitele permise prin un text constitu-

țional —

airibuţiune pe care avea căderea

a o exercita, ea având o formă de exereitare a dreptului, pe care îl au instanţele
de a interpreta legile. (Cas. I, dec, 3145 din
25 lunie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1646).
12. A se vedea: art. 1175, nota 9; art.
1409, nota 1; art. 1652, nota 10; art. 18%,
nota 4).

pagubele

Art. 1311. — Dacă în momentul vânzării, lucrul vândut era
parte,
perit în tot, vinderea este nulă. Dacă era perit numai în
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Art, 1311

DESPRE

Codul

VINDERI

civil

cumpărătorul are alegerea între a se lăsa de contract, sau a pretinde reducerea prețului. (Civ. 948, 962, 1030, 1031, 1032, 1155,
1196,

1347;

C.

com.

16,

62

Tezt. fr. Art. 1601. —

urm.;

Civ.

Fr.

1601).

Si au moment de la vente

la

chose vendue

p&rie en totalit€, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est perie, il est au chois
reur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conserve,
dâterminer le prix par la ventilation.
INDEX
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'
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Vânzare de mai multe Jucruri 17, 18, 19,
a
Vânzarea lucrului altuia

Moștenitor aparent 32.
Nuliiate 1, 2, 3, 8.
Picrdere parțială 4, 9—16,

22, 23,

27,

Pierdere totală
19, 22, 27.

4—4,

cu-

17—

4-a,

IV,

$

349,

p. 535;

Bufnoir,

Propriâte et contrat, p. 512, 513; Baudry
et Saignat, Vente,
No.
9%; Guillouard,
Vente, No. 168;
tea ÎI, p. 81).

2, In acest

plătit

preţul,

lucrului,

el

Alexanrdesco,

caz,

va

în

dacă

VIII,

cumpărătorul

necunoaşterea

avea

par-

dreptul

să

a

pierderii

exercite

conira vânzătorului acţiunea în repetiţiune, timp de treizeci ani, deoarece
plata
s'a făcut fără cauză. (Duvergier,
Vente,

IL, No. 236: Troplong, Vente, Î, No.. 252;
Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 349, p. 535;
Dalloz, Râp., Vente, No. 533; Baudry et

Saignat, Vente, No: 98; Guillouard, Vente,
I, No. 168).
3. Astfel, vânzarea unei case, care a

fost distrusă de incendiu, fără ştiinţa cumpărătorului,. este nulă, deoarece deşi terenul a rămas, însă cumpărătorul a înțeles
să

cumpere

terenul

clădit

iar

ol. (Troplong, Vente, 1, No.
&p., Vente, No. 553),

nu

252;

terenul

Dalloz.

4. Vânzarea va fi valabilă, cu toate
că:
lucrul a pierit în totul sau în parte,
atunci

când

părţile

aleatorie.

au înţeles să facă o vânzare

(Marcad,

loz, Rep., 'Vente,
xandresco, VIII.

Art.

1601,

No.

3; Dal-

No. 561; Comp.: Alepartea “ÎL, p. 84
85;

Baudry

ei Saignat, Vente,

lucrurile

pot

de Vacquten faisant

actuale,

face

ci şi lu-

obiectul

unei

vânzării. Astfel, este valabilă vânzarea
unei recolte viitoare. (Bufnoir, Proprictă
et Contrat,
p.
515,
514; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 84, 85).
6, lribunalele vor interpreta după

îm-

prejurări, dacă părţile au înţeles a cumpăra şi a vinde un lucru viitor sau o

speranţă numai.

(Alexandresco, VIII, par-

tea II, p. 85).
:
7. În caz de îndoială, convenjiunea se
va interpreta în favoarea cumpărătorului
şi
contra
vânzătorului,
(Alexandresco,

II, p. 85).

se poate

nedeschisă

(Duvergier, Vente, I, No. 236;
Vente, I, No. 252; Aubry et

ed.

viitoare,

8. Nu

1. Dacă în momentul vânzării lucrul
vândut era pierit cu toiul, vânzarea este
nu numai nulă ci inexistentă, deoarece
contractul nu sa putut forma din lipsă
Rau,

cerurile

VIII, partea

Doctrină,

de obiect.
Troplong,

Contra:

p. 68, nota 2).
5, Nu numai

&tait

încă,

cumpăra

o succesiune:

însă se poate cumpăra

o

succesiune deschisă,
(Pothier, Vente, TIT,
No. 525; Huc. VII, No. 72; Alexandresco,
„VIII, partea II, p. 85).
9. Potrivit dispoziţiunilor art. 1601 e.
civ. fr. (1341 ce. civ. rom.), în caz când
pierderea lucrului vândut este
arțială,
cumpărătorul are alegerea sau
de a se
lăsa de contract sau de a cere partea rămasă din lucru şi reducerea prețului, care.
se va face prin experti. (Dalloz, Rep.

Suppl.. Vente, No. 255; Baudry et Saignat,
Vente. No. 99; Alexandresco, VIII, partea.
II, p. 82, text şi nota 5),
10. Oricât de neînsemnată ar fi pieiderea întâmplată lucrului vândut, după o
ărere, cumpărătorul

are alegerea sau a se

ăsa de contract sau a cere partea rămasă
şi reducerea preţului. deoarece dispoziţiunile art. 1601 ce. civ. fr. (1311 e. civ. rom.),

sunt

generale.

(Laurent,

XXIV,

No.

9;

Huc, X, No. Z0; Guillouard, Vente, [, No.
168; Alexandresco, VIII, partea ÎI, text

și nota

5),

11. După altă părere, tribunalele vor
putea menţine contractul, respingând cererea de nulitate, în anumite cazuri. (Duranton, XVI, No. 184; Duvergier, Vente,
I, No. 257: Troplong, Vente, Î, No. 252;
Marcade. Art. 16001, No. 3; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 549, nota 20, p. 536; Dalloz
Rep, Vente, No. 557; Baudry et Saignat,

Vente,

No.

99),

12. "După această

de a

doua părere,

întrun sistem, rezoluțiunea vânzării,
nu
va fi admisă în cazul când pierderea
este

foarte neînsemnată
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și nu

poate

fi consi-

Codul

civil

derată

decât ca

părător

de a nu

DESPRE

un

pretext

executa

pentru

cum-

contractul.

(Du-

fi introdusă

loz,

21].

vergier, Vente, I. No. 257; Marcadâ, Art.
1601, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
349, nota 20, p. 356; Dalloz, Râp., Vente,

XVI,

No.

184;

nu ar fi
pierderea,

Troplong,

te, I, No. 252).

14, 'După al treilea sistem, rezoluțiunea

influenţă asupra fixării prețului, deoarece:

dacă cumpărătorul cere executarea vânzării, trebueşte să se reducă preţul. (Baudry et Saignat, Venie, No. 99).
.
15, In orice caz, dacă tribunalul menține vânzarea. va trebui să admită redu-

cerea

preţului.

Troplong,

(Duranton,

Vente,

Vente, No. 557).

Î, No.

XVI,

252;

No.

Dalloz,

184:

Râp..

16. In cazul când ambele părţi sau numai cumpărătorul în momentul vânzării
a cunoscut pierderea
parţială,
el nu va
putea cere nici rezoluțiunea vânzării, nici
reducerea preţului, deoarece a înţeles să
cumpere lucrul în starea în care se găseşte. (Marcadâ, Art. 1601, No. 2; Huc, X,

No.

70: Baudry et Saignat,

Alexandresco,

17,

VIII.

Dispoziţiunile

pariea

Vente,. No. 99;

II, p. 85).

art.

1601

ce. civ.

în.

(1511 c. civ. rom.) își găsesc aplicațiunea
în cazul când sau cumpărat două sau
mai multe lucruri, cu un preţ unic, pentru a nu fi separate şi unul din ele sau
mai multe, erau .pierite cu totul în mo-

mentul

vânzării.

254; Aubry

nota

(Iroplong,

Venie, I, No.

et Rau, ed. 4-a IV,

21; p. 536: Dalloz,

Rep...

$ 549, text şi

Vente,

No.

_560; Huc, X. No. 71; Baudry
et Saignat,
Vente, No. 99; Guillouard, Vente. I, No.
168; Alexandresco, VIII, partea Il. p. 85).
18, Această regulă însă, nu-şi va găsi
aplicaţiunea decât dacă s'ar stabili că cum-

părătorul nu ar îi cumpărat bunurile rămase, fără cele care au pierit, (Troplong,

Vente, Î, No. 254; Aubry et Rau, ed. 4-a.
TV, $ 549, p. 536; Contra: Baudry et Saienat, Vente, No. 9%; Guillouard, Venie, |,
No. 168: Comp.: Alexandresco, VIU, partea
II: p, 85, text şi nota 5).
10. Dispoziţiunile art.
1601 c. civ, fr.
nu-şi găsesc aplica- (1541 ce. civ. rom)

țiune

mai

când

multe

vânzarea

lucruri,

a

însă

avut

fiecare

de

obiect

din

ele

având fixat un preţ, se consideră că au
loc atâtea vânzări diferite câte lucruri
sunt şi deci dacă unele din ele pier, această pierdere nu influențează vânzarea
lucrurilor care rămân. (Baudry et Saignat Vente,

No.

99).

20. 'Dispoziţiunile art.
(1554 ce. civ. rom.) nu-şi
nea în cazul prevăzut de
fr. (4341 e, civ. rom,), şi
zoluțiune

prevăzută

de

1622 ce. civ. Îr.
găsesc aplicaţiuart. 1601 c. civ.
acţiunea în re-

acest

articol poate

timp

În

cazul

de

trezeci

No. 556).

unei

vânzări

în

ani.

.

(Dal-

condiţiu-

Vente, 1, No. 252; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 549, nota 19, p. 335; Dalloz, Râpu

Ven-

nu va fi admisă
decât
când
pierderea
dacă ar fi fost cunoscută, ar fi avut vreo

în

Venite,

preţul, el are dreptul să introducă în contra vânzătorului acţiunea în repetițiune
ani. (Dutreizeci
de
a preţului, timp
vergier, Vente, I. No. 235, 256; Troplong.

nu va fi admisă decâi dacă va rezulta din
(Duranton,

Rep.,

„mile prevăzute de art. 1601 c. civ. îr. (1511
e. civ. rom.) dacă cumpărătorul a plătit

No. 557; Suppl., Vente, No. 255).
13. 'După al doilea sistem, rezoluțiunea

împrejurări
că
cumpărătorul
cumpărat dacă ar îi cunoscut

Art, 1311

VINDERI

-

Vente, No. 555, 556; Guillouard, Vente, |,
!
|
No. 168).
22, Aceste soluţii au loc atât în caz de

pierdere totală, cât şi de pierdere parţială a lucrului vândut. (Duvergier. Vente, I,
No. 258; Dalloz, Rep., Vente, No. 556).
23. In caz de pierdere parţială a lucru-

lui, dacă cumpărătorul lasă să treacă un
timp lung, fără a reclama, trecerea sa va
putea fi interpretată, adeseori, ca o recunoaştere din partea lui că pierderea e
de mică importanţă şi nu e sulicientă să
aducă rezoluţiunea vânzării, însă în acest

caz, va avea dreptul la reducerea prețului
(Duvergier, Vente, 1, No. 258; Dalloz, Rep.

Vente, No. 556).
24. In cazul când vânzătorul a cunoscut, în momentul vânzării, pierderea lu-

crului, iar cumpărătorul nu a cunoscut-o,
acesta va avea dreptul a cere şi daune-

prețului.
restituirea
interese pe lângă
Rep.
(Troplong, Vente, [, No. 253; Dalloz,
tea II,

p. 81).

'Dacă

25.

însă în

par-

VIII,

Alexandresco,

558;

No.

_Vente,

vânzării

momentul

numai cumpărătorul a cunoscut pierderea
lucrului, după o părere, acesta nu va

dreptul

avea

să

repete

l-a

dacă

preţul

plătit, iar dacă nu l-a plătit încă, va putea fi constrâns să-l plătească. (Troplong,

Venie, -I, No. 255).

26. După a doua părere, în acest caz,
cumpărătorul va puiea fi condamnat :a
către vânzător,
daune-interese
plată de
însă preţul nu poate fi plătit, deoarece

este lipsit de cauză, aşa încât dacă prețul

a fost plătit de cumpărător, el va avea
dreptul să-l repete. (Duvergier, Vente, 1,

No.

239;

tea

II, p. 81).

27.
făcut

Comp:

După
o

Alexandresco,

fost

par-

!

a treia părere,

distincțiune

după

a fost totală sau parţială.

a

VIII,

totală,

preţul

nu

trebueşte

de

pierderea

cum

Dacă. perderea
trebueşte

plătit

şi dacă a fost plătit poate fi repetit, însă
cumpărătorul poate fi condamnat la plată

vânzător. Dacă
de daune-interese “către
pierderea este parţială, cumpărătorul va
putea fi constrâns să plătească preţul, iar

dacă l-a plătit nu-l poate repeta. (Marcadâ. Art. 1601, No. 1; Dalloz, Rep., Ven-

te, No.

28,

538).

In cazul

când

ambele

părţi con-

pierderea
cunoşteau
tractante
vândut şi voiau să se înșele una

lucrului
pe alta,

după o părere, ambele vor fi culpabile de
dol şi nu are niciuna acţiune. (Iroplong,
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Art, 1312

Dispoziţiunile

art.

1601

e. civ.

după

altă

părere

ea

nu

e valabilă

oarece este vânzarea unui
(Alexandresco, VIII, partea

lucru
II, p.

|

(Continuare

dela 1924 până

la 1927)

1. Când întrun
contract
de vinderecumpărare a unui corp cert, obiectul vândut a pierit prin caz foriuit sau forță majoră înainte de a fi predat cumpărătoru-

lui, vânzătorul

Îr.

(1511 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea
și în vânzările comerciale. (Alexandresco,
VIII, partea Îl, p. 84; Alexandresco, VIII,
partea IL, p. 84).
.
31. Vânzarea
lucrului
altuia după o
părere, e nulă în sensul de inexistentă;
după a doua părere că este atinsă deo
nulitate relativă pe care o poate invoca
numai cumpărătorul iar după a treia părere, că ea este rezolubilă cu daune, numai după cererea cumpărătorului.
(Aiexandresco, VIII, pariea II. p. 86 urm.).
32, Vânzarea consimţită de moştenitorul aparent, după o părere, este valabilă;

civil

Jurisprudenţă

Vente, I, No. 253; Comp.: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 81, 82).
"29. După altă părere, în acest caz, ambele părţi fiind culpabile de dol, nu poate
niciuna
să
ceară
daune-inierese,
însă
dacă preţul a fost plătit el poate fi repetit. (Duvergier, Vente, I, No. 239; Dalloz, Rep., Vente, No. 559).

30.

Codul

DESPRE : VINDERI

este hberat,

iar cumpără-

torul obligat
totuşi
a
plăti
prețul, de
oarece cele două obligaţiuni ale părților,

deşi
sunt

fiecare formează
însă independente

existenţă distinctă;
crul vândut pierise

" vânzării,. vânzarea

de-

străin,
100).

cauza
şi au

celeilalte,
fiecare o

atunci însă când luîn
chiar momentul

fiind

lipsită

de

unul

din elementele esenţiale — lucrul — ea
este inexistentă
. și în consecință cumpărătorul nu mai datoreşte preţul, afară nu-.
mai dacă lucrul era pierit numai în parte,
caz în care cumpărătorul are alegerea de
a. cere sau rezilierea contractului sau menținerea lui cu
reducţia
proporţională a
preţului. (Cas. IT, 522 din 10 Noem. 1925,
Pand. Rom., 1926, III, 50, Jurispr. Rom.

6 din

1926, Dreptul

14 din 1926).

CAPITOLUL 1V.

Despre obligaţiuniie vânzătorului.
Secţiunea

Art. 1312. —
ce înțelege a lua
Verice clauză
vânzătorului. (Civ.
fr.

Tout

paete obscur ou ambigu
INDEX

1602.

—

Le

vendeur

ALFABETIC

Adjudecare

10, 11.

„Interpretare

Clauze excepţionale 7.
obscure

13.

2, 7.

Curte de casaţie
Derogare 1—3.
Excepţiuni 1—5.
Indoială 2, 7.
Intenţiune=.6.

suverană. 12

Licitaţie 10, 11,
Limitare 6, 7, 8.
Locaţiune 9.

Ciauze ordinare 7.
Critică 5,

12, 13,
-

est

tenu

dWexpliquer

s'interprăte contre

Uia doctrină).

Clauze

generale.

Vânzătorul este dator să explice curat îndatoririle
asupră-şi.
obscură sau îndoioasă se interpretă în contra
977 urm., 983 urm., 1027; Civ. Fr. 1602).

Tei,

quoi il soblige.

Ari.

ÎI. — Dispoziţiuni

ee â

le vendeur.

Laurent, XXIV, No. 154; Baudry et Saignat, Venie, No. 282; Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 210).
j
2. Potrivit
principiului
dreptului comun prevăzut în art. 11602 c. civ. fr. (985
c. civ.

Ofertă 4.
Raţiune 4.

clairement

rom.)

orice

clauză

obscură

sau

Recurs 12, 13,
Utilitate 1.
Vânzare î urm.

iavoarea

Doctrină.

vârzătorului,

cumpărătorului,

1. Potrivit dispoziţiunilor art, 1602 alineatul 1 c, civ. fr. (1512 al. 1 c. civ. rom.)

după

când

cum

în

favoarea.

clauza

ar

joacă un rol dublu de creditor şi debitor,
însă legiuitorul a dispus prin art. 1602 ce.
civ, fr. (1512 e. civ. rom.), că orice clauză

obscură

sau

Baudry

et

doilea alineat care constitue 6 regulă excepțională

xandresco, VIII, partea II, p. 210).
3. Prin urmare, din acest punct de

și legitima
.

cuprinsul

(Duvergier,

Vente;

celui

1, No.

de

al

242;

fi

fosi în defavoarea unuia sau a altuia, deoarece în acest
contract
fiecare
parte

vânzătorul este dator să explice curat îndatoririle ce înţelege a lua asupră-şi. Această regulă constitue reproducerea unui
principiu
general
aplicabil tuturor contractelor şi alineatul e fără
mare
utilitate, insă este prevăzut în lege pentru a

explica

în

doelnică se interpretă în favoarea celui
ce se obligă şi aplicând acest principiu în
contractul de
vânzare,
ar fi trebuit ca
clauzele obscure să se interprete când în

îndoelnică

se interpretă .con-

tra vânzătorului. (Iroplong, Vente, I, No.
256: Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 256;

dere,
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Saisnat;

legiuitorul

Vente,

a introdus,

No.

285;

în materie

Ale-

vede

Codul

DESPRE

civil
dela

o derogare

vânzare,

R€p.,

(Dalloz,

Suppl.,

dreptul

Vente,

rătorului şi numai în interesul său, aceste
clauze dacă suni obscure sau îndoelnice
se vor interpreta, potrivit dispoziţiunilor
art. 1162 c. civ. fr. (985 e, civ. rom.) contra celui ce a stipulat adică în contra
cumpărătorului. (Troplong, Vente, |, No.

comun.

256;

No.

Alexandresco, VIII, partea II, p. 210).
4. Motivul pentru care legiuitorul a fădreptul comun
cut această derogare dela
te starea
cunoaş
orul
vânzăt
că
pentru
este
şi indică
nerea
propu
face
,
vândut
ui
Incrul
condițiunile contractului, la care aderă
cumpărătorul şi deci este just ca să se
sau
interprete contra lui clauzele obscure
îndoelnice. (Duranton, XVI, No. 186; Trolong, Vente, I, No. 256; Dalloz, B&p.,
ente, No. 565; Alexandresco, VIII, partea

II, p. 211).

258; Aubry et Rau, cd, 4-a, 1V, $ 353, nota

No.

24;

Mareads,

Art.

1,

Vente,

(Duvergier,

II, p. 211;
No.

Comp.

Conira:

adiudecarea

colicitanţi.

No.

partea

JI,

!

7. A doua limitare este că dispoziţiunile

art. 1602 ce, civ. fr. (1512 c€. civ. rom),
se vor aplica numai la clauzele ordinare
ale contractului de vânzare, aşa încât :
dacă în contractul de vânzare sau înserai
clauze excepţionale, după cererea cumpă-

s'a

făcut

Tribunalele

asupra

unuia

R€p.,

Suppl.,

interpretă

în

(Dalloz,

258).

12,

71; Baudry et Şaignat, Vente, No. 284:
Guillouard, Vente, |, No. 202: Planiol, II,
VIII,

No.

Obligations,

Rep.

(Dalloz,

871: Alexandresco, VIII, partea II, p. 212).
e, civ. fr.
10. Dispoziţiunile art. 1602
(1312 e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
şi la vânzările făcute prin tribunal. (Datpubliques. d'immeubles,
loz, Râp., Vente
No. 790).
11. De asemenea, dispoziţiunile acestui
articol îşi găsese aplicațiunea chiar dacă

G, civ. rom), se aduc două limitări. Astva
fel, prima limitare, este că tribunalul
dist
potrivi
eze,
cercet
să
întâi
mai
trebui
(977
poziţiunilor art. 1156 urm., c. civ. fr.
urm. €. civ, tom.) care a fost intenţiunea
comună a părţilor contractante şi numai
după acea va aplica dispozițiunile acestui articol. (Duvergier, Vente, I, No. 242;
Marcadă,
257;
Î, No.
Troplong, Vente,
Art, 1602. No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a.
IV, $ 555, nota 5, p. 360: Dalloz, Rep.,
Vente, No. 564, 565; Suppl,, Vente, No.
256: Laurent; XXIV, No. 156; Huc, X, No.
Alexandresco,

|

caţiune.

6. In aplicarea art. 1602 c. civ. în, (1312

No. 1557;
p. 212).

II,
II,

203; Planiol,
VIII, pariea

limitări,
două
aceste
8. In afară de
dispozițiunile art. 1602 c. civ. în. (1512 e.
civ. rom.), se vor aplica totdeauna la contractele de vânzare. (Baudry et Saignai,
Venţe, No. 284).
ce. civ: fr.
1602
art.
9. Dispoziţiunile
(1342 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicațiunea decât la vânzare iar nu şi la alte
contracte, nici chiar la contractul de lo-

!

1)..

No.

p. 212),

VenLaurent, XXIV, No. 154: Guillouard,
ie, I, No. 200; Alexandresco. VIII, partea

1602,

257; Huc, X, No. ZI:
Vente, No. 284; Guet Saignat,

Vente,

Baudry
illouard, Venie, , No.
No. '1557; Alexandresco,

5. Aceast
audreptul comun este criticată de unii
erul
caraci
v
excesi
este
că
ând
declar
tori
de leabsolut al acestei regule prevăzute
giuitor.

871;

No.

Vente,

Râp.,

Dalloz,

360;

p.

5,

- Suppl,

dispoziţiune derogatorie dela

ă

Art. 1313

VINDERI

dintre

Vente,

,

su-

mod

casaţie,
de
curţii
cenzura
veran, fără
toate contractele şi în special contractul
de vânzare. (Dalloz, R6p., Vente, No. 576;
Suppl., Vente, No. 267).
dreptul să
are
13. Curtea de casaţie
verifice dacă atunci când termenii contractului sunt clari şi preciși, tribunalul
nu a denaturai sensul convenţiunii şi obli-

saţiunile care rezultă din ea. (Dalloz, R&p.,
Suppl.,

No.

268).

No.

Cassation,

545

Vente,

urm;

orul are două obligaţiuni principale: a
.
Vânzăt
Art. 18—13
preda lucrul şi a răspunde de dânsul. (Civ. 969 urm,, 1074 urm.,
1314, urm., 1336 urm.; Civ. Fr. 1603).
celle de delivrer
Tet. fr. Art. 1603. — Il a deux obligations principales,
vend.
qu'il
chose
la
et celle de garantir
Bibliografie
ABRAMOVICI GASTON, Notă sub Trib. Botoşani,
No. 87, Pand. Rom. 1926, IL, 254.

Doctrină,

1.
civ.

Potrivit
fr.

(1515

dispozițiunilor
e, civ.

rom.)

art.

1603

vânzătorul

c.
are

anume: a
două obligaţiuni principale şi dânsul
. In
de
nde
răspu
a
şi
lucrul
preda

(continuare).
1925, Jur,

50 din

18 Octomvrie

afară

de

aceste

două

1156

ce. civ.

fr.

Gen.

obligaţiuni

1926,

princi-

pale, vânzătorul poate avea alte obligațiuni derivând, fie din dreptul comun, fie
din însăşi termenii contractului. Astfel,
potrivit dispozițiunilor
are,
vânzătorul
art.

— 617—

(1074

ce. civ.

rom),

0-

Art, 1314

DESPRE

bligațiunea
până

a conserva

lucrul

vândut

la predare, (Beudant,

de

Vente,

No.164;

In această privinţă opinia doctrinei generalmente admisă, — considerând promi-

Baudry et Saignat, Vente, No. 285; Planiol, H, No. 1453; Alexandresco, VIII, p.

209, 213).
2.

De

asemenea,

lucrul vândut
vânzătorul are

în

vânzările

în

siunea sinalagmatică ca o vânzare poriectă, producând o obligaţiune de a da,
consideră

care

3. In cazul

nu a
fost îindividualizat,
obligaţia
de a transmite

unilaterală,

tran-

când vânzătorul refuză de a preda lucrul
vândut — să se adreseze justiţiei — nu
pentru a fi condamnat să efectueze vân-

zarea, dar ca judecata să constate existen-

'

când

şi promisiunea

sformată în vânzare tot în acest mod şi
conferă cumpărătorului drepiul ca în caz

proprieilatea. (Baudry et
Saignat, Vente,
a 285; Alexandresco, VIII, partea II, p.

214),

Codul civil

VINDERI

în contractul de vân-

zare nu sa prevăzut. o stipulațiune expresă, vânzătorul are numai obligaţiunile

ja vânzării şi să ordone executarea —
sentința tribunalului ţinând loc de act de
vindere-cumpărare.

et

deră
zare

pe care i le impune legea şi numai în
termenii în care îi sunt impuse. (Baudry
Saignat,

Vente,

1; Alexandresco,

nota

1),

No.

VIII,

285,

p.

partea

232,

II,

Chiar

nota

p.

dela

1924 pâna

la 1927)

nu-şi

are

cabilitatea în această chestie, ea fiind

fectul

acestei

şi înlăuntrul termenului
pentru opţiune.

apli-

re-

Considerând
de oponent

rul refuză

zării. Poate
promisiunii,

realizarea

dacă

de bună

fi el constrâns
sau

dreptul la o acţiune în
> împotriva vânzătorului?

are

daune

Secţiunea

vânzare

angajament

o simplă

termen

de

în drept

şi constituind
cu

caracter

policitaţie

prevăzut

4 ani

dată

unilaterală

pentru

aceasta

definitiv,

cu.un

în favoarea

acordat

opţiunea

o promisiune

termen

iar

a-

beneficiarului,

înlăuntrul căruia acesta are facul-

tatea să se pronunţe
fite de acea opţiune

dacă voieşte să pro— prin aceasta pro-

mitentul îşi interzice, orice drept de a re-

tracia în mod legal acea opțiune, înainte
de expirarea termenului, — şi numai odată trecut acest termen — promitentul

a vân-

la executarea

cumpărătorul

de

nume

vânzăto-

voie

că

fiind

un

nu

fiind obligat de a preda
ne întrebăm care este e-

promisiuni,

că şi în

In ce
priveşte revocarea opțiunei, noţificată de oponentul Froim Fischer lui
Grigore Ghica Deleni cu daia 26 Mai 1919

cum e aceea de a preda imobilul vân(C. Apel Craiova S. II, 15 Mai 1925,
C. Apel 12 din 1925).
Potrivit dispoziţiunilor art. 1315 cod.

civ. vânzătorul
lucrul. vândut,

în a admite

pe debitor la executare ori de câte acea
obligațiune poate fi util executată şi nu
depinde de faptul personal a acelui obligat (în acest sens şi art. 1077 cod. civ.).

feritoare
la
intervertirea
posesiunii : şi
servind ca titlu
pentru
uzucapiune, iar
moștenitorul cu titlu universal este continuatorul persoanei juridice a autorului şi
deci ținut la
toate
obligaţiile autorului

său,
dut.
Bul.
„2.

consi-

prin efectul justiţiei, să aducă la îndeplinire obligaţiunea şi să constrângă astfel

baza art. 1858 al. 4 cod, civ., întrucât disalineat

care

unilaterală de vânobligaţiunea de .a

acest caz, ori de câte ori debitorul refuză
executarea obligaţiunii,
creditorul
poate

]. Moştenitorul,
chiar
rezervatar, nu
oate fi considerat ca terţiu şi a se opune
a executarea unui act de vânzare al autorului său, invocând ca titlu, în calitatea
sa de terţiu, posesiunea de moştenitor pe
pozițiunea - acestui

părerilor

face, este unanimă

214,

Jurisprudenţă .
(Continuare

minoritatea

că promisiunea
produce
numai

numai

rămâne

pe

deplin

gațiune

şi

liber

degajat de orice obli-

de

a

dispune

cum

va

crede de cuviință de lucru! vândut. (Trib.
Botoșani, sent. civ. 50 din 18 Oct. 1995.
Pand. Rom. 1926, TI, 254).

interese

Il. — Despre predarea lucrului,

Art. 1814
— Preda
.
rea este strămutarea lucrului vându
puterea şi posesiunea cumpărătorului. (Civ. 969 urim., 1074, t în
1315
urm.,

1322,

1336,

Texzi. fr. Art.

1362,

1604,

1363,

— La

1420, 1847;

Fr.

1604)

d6livrance est le transport de la chose

en la puissanee et possession de l'acheteur,
Bibliografie
Toneanu N. C. » „Contractul de
IV. 50.

Civ.

vendue:

(continuare).

construcțiune navală în raport cu codul civil“, Pand.
Rom. 1925.
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Codul

DESPRE

civil

20,
suverană 13, 20,

Cantitate
11, 14—17.
Daune-interese 14.

Defecte 18, 19.
Detenţiune 3.
Drept de proprietate
Folosinţă 3, 4
Incercare 6.

|

” torul să poată exercita dreptul de proprie-

| Lucru similar 9.
) Mărfuri 11, 14, 15.
Obiceiuri 6, 15.
“Pleonasm 5.
Posesiune 1, 4, 5.

(Baudry et Saignat, Vente, No. 286).
8. In general, pentru a vedea regulele

predării, oricare ar fi natura contractului,
“a trebui să ne referim la titlul vânzării

Predare 1 urm.

Vânzare

206).
9. Vânzătorul va trebui să predea cum-

1 urm.

Doctrină.

1. Predarea de care vorbeşte art. 1604 c.

siv. fr, în, (1514 c. civ. rom.), este darea în
posesiunea cumpărătorului a lucrului vândui, a cărui proprietate o avea deja. Fa
se deosebeşte de tradițiunea din vechiul
drept care avea de efect a transmite pro-

prietatea lucrului vândut. (Beudânt, Vente, No. 166; Troplong, Vente, I, No. 563;
600; Laureni,
Dalloz, Râp., Vente, No.
XXIV, No. 159; Huc, X, No. 73; Baudry ei

Saignat,

te, I, No.

286;

No.

Vente,

205; Planiol,

xandresco,

VIII,

2. La vânzarea

partea

de

Guillouard,

II,

Ven-

Ale-

1448;

II, No.

p. 215).

lucruri nedetermi-

nate, predarea individualizează și specializează, obiectul vândut şi în acest caz,

obligaţia

de a preda se confundă cu tra-

diția. (Beudant, Vente, No. 166; Alexandresco, VIII, partea II, p. 215).
3. Din cuvântul, „putere“ prevăzut în

art. 1604 c. civ. în. (1314 c, civ. rom.), rezultă că, pe lângă detenţiunea materială
a lucrului vândut de către cumpărător,
trebueşte ca lucrul să fie pus în puterea
sa, adică să se folosească şi să dispue în

mod absolut de dânsul, fără obstacol în
prezent și fără teamă în viitor. (Duvergier,

So

Vente,

263;

No.

Baudry

245;

et

Troplong,

Saignat,

Venie,

Vente,

],

No.

4. După altă 'părere, prin predare se înțelege numai obligaţia vânzătorului de a
în folosința şi
transporta lucrul vândut

posesiunea.

cumpărătorului.

(Guillonard,

I, No. 205).
Vente,
5. După a treia părere, cuvintele: „puîn art.
prevăzute
posesiunea“
şi
terea

1604 c. civ, fr. (1314 c. civ. rom.) formează
un pleonasm şi unul din aceste două cu-

inte

era

suficient.

Alexandresco,.

nota 1),

.

VIII.

(Planiol,

partea

IL, No.

II,

|

1448;

p. 215,

6. Pentru efectuarea predării, nu este
necesar ca cumpărătorul să se fi servit
sau să fi încercat lucrul vândut, ci este
deajuns dacă cumpărătorul are lucrul în
puterea sa, deoarece încercarea nu este
obligatorie în -orice vânzare, decât numai
atunci când a fost prevăzută o clauză
specială, în această privinţă. în contract
sau în caz de obiceiuri, luând în consi-

deraţie natura

lucrului vândut.

aplicaţiu-

civil, care îşi găsesc

codul

din

nea la orice contract, (Baudry et Saignat,
Vente, No. 287; Guillouard, Venie, [, No.

Lucru cert şi determinat
R
Reducţiune 15, 16.
Lucru
nedeterminat
2, | Tradiţiune î, 2.
44 —14,

contractul.

conferit

l-a

i

care

pe

tate

Preţ 15, 16, 17.
Prezumpţie 19, 20.
Producte 11, 14.
Putere 3, 5, 6.

7.

este

cumpără:

ca

pentru

necesară

este

ea

că

al predării,

efect imporiant

7, Un

INDEX ALFABETIC
(a doctrină).
Acczptare
Apreciere

Art. 1314

VINDERI

(Laurent,

et Saienat, Vente,
XXIV, No. 167; Baudry
Vente, [, No. 214).
No. 295; Guillouard,

părătorului, însăși lucrul care a făcut obiectul contractului, neputând preda un
alt lucru similar, chiar dacă ar avea o
lucrul vândut.
decât
valoare mai mare

Suppl.,

652;

No,

Vente,

Rep.,

(Dalloz,

Vente, No. 282).
|
10. Dacă vânzarea a avui de obiect un
să fie
trebui
va
corp cert şi determinat,
predat însuși lucrul care a iost vândut.
(Dalloz, R&p., Vente, No. 652).

11. În cazul când vânzarea are de obiect lucruri determinate numai în specie,
cum sunt productie sau măriuri, vânzătorul va trebui să predea lucruri conforme

în calitate şi cantitate cu cele care au fă(Dalloz, Râp..
cut obiectul contraciului.

Suppl., Vente,

No. 666)..

s'a prevă-

nu

în convenţiune

Dacă

19,

zut nici o dispoziţiune în privința vânzării lucrurilor deierminate numai în spese

No.

306).

la predare,

privire

cu

aplica,

vor

cie,

dispoziţiunile art. 1246 ce. civ. fr. (1105 c.
civ. rom.). (Dalloz, Rep. Suppl., Vente,
dacă

aprecia

vor

Tribunalele

13.

dis-

pozițiunile art. 1246 c, civ. fr. (1105 e, civ.

au

rom.)

Suppi..

14.

(Dalloz,

fost satisfăcute.

Vente,

In cazul

No.

307).

R6p.,

are de o-

când vânzarea

piect lucruri determinate numai în specie.
cum sunt producte sau mărfuri sau produse industriale ce urmează să fie confecţionate, cumpărătorul poate refuza predarea, cerând şi daune-interese, dacă lucrările nu sunt conforme convenţiunii, în
ceea ce priveşte caliiatea lor sau condijiu-

nile

No.

Suppl.,

Rep.

(Dalloz,

de executare,

666;

Vente,

No.

Vente,

283).

15. Dacă însă mărturile predate sunt
de calitate puțin inferioară celor care au

făcut obiectul vânzării, tribunalele vor putea să nu pronunje rezoluţiunea vânzării,
admicomerciale,
uzurilor
în virtutea
preț. (Dalloz,
jând însă o reducere din

Rep.,

Vente,

Suppl.,

I, No.

Vente,

No.

323;

Guillouard,

248).

16. In cazul unei vânzări de lucruri
mobile a căror autoritate a fost fixată în
convenţiune, iar preţul a fost subordonat
acestei

cantități,

cumpărătorul

va

puiea

pretinde să i se predea întreaga cantitate
stipulată sau o scădere proporţională din
preț. (Dalloz, Râp., Vente,
No. 715).
17. Dacă însă cantitatea predată este
mai mare decât cea stipulată în contract,
cumpărătorul nu poate fi obligat, în prin-
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Art.

1315

DESPRE

Codul

civil

(Dalloz,

Rep.

VINDEAI

cipiu, să primească mai mult decât sa
obligat şi să plătească deci un preţ mai

până

286).

20. Tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă primirea şi întrebuinţarea lucrurilor vândute,
de către
cumpărător,
constitue o prezumpţiune de acceptare, de
natură a nu-i mai permite să ceară rezoluţiunea vânzării pentru motivul că lucru-

mare.

(Dalloz,

Râp.,

18. Cumpărătorul

Suppl.,

Vente,

No.

care a primit lucrul

vândut,
fără
nicio obiecţiune,
nu
are
dreptul, în principiu, să reclame pentru
defectele lucrului vândut.
(Dalloz, Bâp,,
Vente, No. 669; Suppl., Vente, No- 508).
,
19. Motivul acestei soluţiuni se bazează
pe o prezumpţiune de acceptare, valabilă

Vente,

la

proba

No. 674;

rile predate

contractului.
No. 311).

contrară.

Suppl.,

Vente, No. 509).

nu sunt conforme cu clauzele
(Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

Vente,

„Art. 18315 — Obligaţiunea de a preda imobilele se îndeplineşte,
din partea vânzătorului, prin remiterea cheilor, dacă e vorba de o
clădire, sau prin remiterea titlului de proprietate. (Civ. 1314, 1316;
Civ.

Fr.

1605).

Tezi, fr. Art, 1605. — L'obligation de dâlivrer les immeubles est remplie
de la part du vendeur lorsquw'il a remis les elefs, s'il sagit d'un bâtiment, ou
lorsquiil a remis les titres de proprietă,
INDEX

ALFABETIC

5, Predarea titlurilor de proprietate a
imobilului vândut, are de scop să permită

(la doctrină),

Abţinere 10, 11.
Areazi 11.
Chei 4, 7,8, 9.
Clădire 4, 7, 9.

Locaţiune 12, 13.
! Mobilier 8.
: Predare 1 urm,
| Succesiune 3,
Termen 3, 10, 11,

Consimţimânt 3.

Enumerare enunciativă
,
Imobile | urm,

3,

Titiuri 3, 5-10,
Uzufruct

cumpărătorului

Dalloz,

XXIV,
No,

6.

]. Art. 1605 ce. civ, fr. (1515 e. civ. rom.)
prevede dispoziţiuni privitoare la preda-

rea imobilelor.

(Dalloz,

Râp..

Suppl.,

No.

,

y: Art. 1605 c, civ. îr. (1515 c. civ. rom.)
prevede oarecari reguli de predarea imobilelor, însă dispozijiunile sale nu suni
limitative, ci enunciative. (Alexandresco,

VIII, partea II, p. 216).

,

3. Art. 1605 ce, civ. în. (1515 e. civ. rom.)
nu prevede toate modurile de predare a
imobilelor. Asife!, dacă este vorba de un
teren fără clădiri, pentru care vânzătorul
nu poseda titluri deoarece l-a dobândit
prin succesiune, iar autorul său de asemenea îl dobândise prin succesiune, va
ajunge peniru ca imobilul să se considere
predat, consimţimântul
vânzătorului
ca
cumpărătorul
să-l
posede.
(Guillouard,

Vente,

1, No.

VIII, partea

4.

Poirivit

208;

Comp:

II, p. 217, nota

dispozițiunilor

Alexandresco,

1).

art,

1605

c.

civ. fr. (1515 e. civ. rom) obligația de a
preda o clădire vânzătorului, se face
prin
remiterea cheilor clădirii. Această remitere nu are nimic simbolice în ea, ci are

de

scop

să între

să

în

dea

clădire

cumpărătorului
şi să se

mijlocul

folosească

de
ea. (Troplong, Vente. 1. No. 275;
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, nota 5, p.Aubry
36i;

Dalloz,

R€p.,

NAIV, No.
No. 291).

160;

Vente,

Baudry

No

607;

et Saignat,

ia

în

posesiune

imo-

tui imobil, (Troplong, Vente, 1, No. 275;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 354 p. 561;

13.

12, 13,

Doctrină,

271).

să

bilui şi să înlăture prin ajutorul titlurilor
orice pretenţiuni ale terţilor asupra aces-

aurent,

Vente,

Râp..

Vente,

No. 160; Baudry

No.

291).

607;

Laurent,

et Saignat, Vente,
|

Vânzătorul va preda cumpărătorului
nu numai titlul prin care a vândut
el
acest imobil, ci şi titlurile sale anterioare
care stabilesc drepturile sale asupra imobilului vândut. (Duvergier, Venie, 1, No.
255: Troplong, Vente. I, No. 276; Marcad6,
Art. 1605, No. 3: Dalloz, Rep., Vente, No.

608:

Laurent,

XXIV,

No.

160;

Baudry

et

Saienat, Vente, No. 299).
7. La vânzarea unui teren clădit, vânzătorul va trebui să predea nu numai
cheile, ei şi titlurile. (Marcad6, Ari. 1605,

No. 2; Dalloz, R&p., Vente, No. 609; Huc,
X, No. 75; Baudry et Saignat, Vente, No.
289; Guillouard, Vente 1, No. 208: Colin et
Capitant, II, p. 446: Alexandresco, VIII

partea II, p. 217, nota 4).
8. In cazul când vânzătorul

lier

în

clădirea

vândută,

are

pentru

ca

mobi-

preva trebui înainte
de predare să ridice acest mobilier, nefiind
suficient a preda numai cheile şi titlurile.
darea să se îndeplinească,

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, nota
2,
p. 564; Dalloz, Rep., Vente, No. 609;
Huc,
X, No. 73; Guillouard, Vente, 1, No.
208;

Alexandresco,

nota 1).
9. In

cazul

VIII,

când

partea

vânzarea

II,

p.

”
a

avut

obiect o casă care este goală, predarea

217;

de

se

va face prin remiterea cheilor şi titlurilor,
iar dacă nu există titluri, este suficientă
cop) terea cheilor. (Dalloz, R&p., Vente, No.
609).
10. Dacă vânzarea are de obiect un te-

— 020—

Codul
ven

neclădit,

din

cauza

predarea

nu

lui,

aşa

12. În cazul când vânzătorul rămâne
în posesiunea imobilului vândut, fie cu
titlu de uzufructuar, dacă a vândut numai
nuda proprietate, fie cu titlu de locatar,
cumpărătorul
precum şi în cazul când
vânlaerului
în posesiunea
era deja
o părere,
calitate, după
altă
dut, în
imonu trebueşte să se facă predarea
bilului vândut. (Troplong, Vente, I, No.
277, 278; Guillouard, Vente, I,. No. 209;
Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, p.

nici

comportă

remiterea cheilor, nici delăsarea imobilului,
naturii

acest

în

încât

caz, predarea se va face prin remiterea
titlurilor, iar dacă nu există titluri, predarea va consta din abținerea vânzătorului
de a împiedeeca pe cumpărător. să se folosească de imobilul vândui, (Dalloz, Rep.

et Saignat,

Vente, No. 609; Baudry

Vente,

No. 290; Alexandresco, VIII, partea II,
.
p. 217, nota 1).
1]. Astfel, dacă este vorba de un câmp
de cultură, vânzătorul va trebui să se abție de a mai cultiva terenul vândut sau
et Saignat,
arenzile. (Baudry
încasa
a
Vente, No. 290; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 217, nota 1).

Art.

218,

nota

1).

13. După altă părere, şi în acest caz,
predarea va trebui să se facă prin _remiferea. titlurilor, dacă ele există. (Dalloz,
Râp., Vente, No. 610).

face:

se

mobile

lucrurilor

Predarea

1816. —

Art. 1316

VINDERI

DESPRE

civil

Sau prin tradițiune reală, sau prin remiterea cheilor clădirii
r,
în care se află puse, sau prin simplul consimțimânt al părțilo
dacă
sau
i,
dacă strămutarea nu se poate face în momentul vânzări
cumpărătorul le avea în puterea sa, la facerea vânzării, cu vreun
972,

alt titlu. (Civ.

—

Tezt. fr. Art. 1606.
Ou

Ou
Ou

par la tradition

Fr.

Civ.

1315;

La d6livrance des eftets mobiliers s'opăre,

râele,

par la remise des elefs des bâtiments qui les contiennent,
mâme par le seul consentement des parties, si le transport:

pas s'en faire au moment de
voir ă un autre titre.
INDEX

la vente,

ou si lacheteur

ci enunciativ.

ALFABETIC

(a doctrină).
Abţinere 2.
Antrepozit 13,
Bună credinţă 11.
Gântărire 16.
Chei 1,5.
Conosament 14]
Consimțimânt 1, 6—8, 10.
Depozit 6.
Enumerare enunciativă 3.
Greutate 16, 17.
Locaţiune 6.
Lucruri mobile 1 urm.
Marcă 15.

|

|
|
i

|

Măsură 16, 17.
Număr 16, 17.
Predare 1 urm.
Recolte prinse de rădăcini
71—9.
Scrisoare de trăsură 14.
Sigilii 15,
Terţi 10, 11, 15.
Titluri 12, 13, 14.
Tradiţiune 1, 4, 5, 8-11,
13—15,
Transport 7-9, 14.
|

$ 554,

nota

Vente,

Î, No.

peut

ne

dejă en son pou-

les avait

(Aubry

et Rau,

4, p. 561;

Dalloz,

ed. 4-a, IV,
R€p.,

Vente,

No. 615; Suppl., Vente, No. 271; Guillouard,
210;

Alexandresco,

tea II, p. 216, 220).
4. Tradiţiunea

reală

lucrului

iar

predarea efectivă în mâna
a

vândut,

se

VIII,
face

parprin

cumpărătorului

dacă

lucrul

vândut

are un volum sau greutate mare, iradițiunea reală se face prin deplasarea lucrului în scopul de a-l pune la dispoziţia
cumpărătorului. (Baudry et Saigenat, Vente,

i

295;

Alexandresco,

VIII,

partea II, p.

219).

Doctrină.

1. Art. 1606 c. civ. fr. (1516 c. civ. rom.),
prevede trei moduri de predare a lucrumarilor mobile corporale: iradițiunea
nuală,

1606..

remiterea cheilor clădirii în care se

află puse lucrurile şi consimţimântul.

(Dal-

5. Remiterea cheilor constitue o tradiţie,
reală iar nu simbolică a cheilor pentru ca
cumpărătorul să poată intra în imobil ca
să ia lucrul vândut. (Duvergier, Vente, |,
No. 248; Mourlon, III, No. 540: Marcadă,

Art.

4604

urm., No. 3; Mass€,

III,

No.

1600;

Aubry

Droit

et Rau,

com-

ed.

ti;
loz, Rep., Vente, No.
partea Il, p. 219, 220).
VIII,
Vânzătorul trebueşte să delase pose2,
siunea lucrului mobil vândut şi să se abpe
ţie dela orice act care ar împiedeca

mercial,

vândute se poate face şi prin alte moduri
civ. Îr.
decât cele arătate în art. 1006 c.
,
(1516 c. civ. rom.), care nu este limitativ

părților contractante este deajuns pentru
a opera predarea, care consistă din o. in-

Alexanresco,

cumpărător să ia în primire lucrul vândut.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 295).
3, Predarea lucrurilor mobile corporale

4-a, IV, $ 554, p. 561; Dalloz, Râp.. Vente,
No. 611; Laurent, XXIV, No. 163; Huc,
X, No. 76; Baudry et Saignat, Vente, No.

295; Alexandresco, VIII, partea II, p. 219).
6. In cazul când în momentul vânzării,
cumpărătorul se afla deja în posesiunea lucrului vândut, cu alt titlu, de exemplu ca
consimţimântul
etc.
depozitar,
locatar,

— 621 —

DESPRE

VINDERI

tervertire a posesiunii. (Baudry et Saignat,
Vente, No. 294; Ghuillouard,
Vente, 1, No.
209; Alexandresco, VIII, partea II, p. 220).
7. De asemenea, după o părere, preda-

rea se va face prin simplul consimţimâni
al părţilor contractante, dacă în momentul
vânzării, obiectele vândute nu pot fi transportate, cum ar fi de exemplu, în cazul

vânzării

unei

recolte

prinsă

de

rădăcini.

dresco, VIII, partea II, p. 220).
8. După a doua părere,. când

împiede-

(Baudry et Saignat, Vente, No, 294; Alexan-

carea de a transporta lucrul vândut este
absolută, cum ar fi în cazul vânzării unei
recolte prinsă de rădăcini, consimțimântul

operează

predarea,

dacă însă imposibilita-

tea de a transporta lucrul vândut este relativă, cum ar fi de exemplu, în cazul
când cumpărătorul nu are la dispoziţie

mijlocul

de

nu

efectuată

este

mânt.

a transporta

(Aubry

text şi noiele

prin

et Rau,

lucrul,

simplul

predarea

consimţi-

ed. 4-a,

IV,

8, 9, p. 562).

$ 554,

9. După a treia părere, imposibilitatea,
chiar absolută, pentru cumpărător de a

lua lucrul vândut în momentul vânzării,
nu echivalează cu tradiţia reală, care trebueşte neapărat să se facă pentru ca nu

cumva să intre în conflii cu un alt doilea
cumpărător, care ar fi luat în posesiune
lucrul vândut şi care va fi deci preferit.
(Duvergier,

XXIV,

No.

Vente,

481;

I, No.

253;

Troplong,

Demolombe,

Vente,

[,

No.

2814; Laurent, XXIV, No. 164; Huc, X, No.
77; Guillouard, Vente, 1, No. 242).
10. In cazul când în momentul vânzării,
strămutarea lucrului vândut nu se poate

face,

deoarece

el se

află

în

mâna

unui

terțiu, predarea se face prin simplul consimțimânt al părţilor, vânzătorul trebuind
se dea ordin terțului de a preda lucrul vân-

dut cumpărătorului. (Alexandresco, VIII,
partea II, p. 220).
1]. In acest caz însă, tradiţia aceasta

din partea vânzătorului nu conferă cumpărătorului, posesiunea reală a lucrului
vândut, așa încât acel care ar primi în
realitate posesiunea lui, cu bună credinţă,

va fi preferit. (Troplong, Vente. I, No. 281;
Alexandresco, VIII, partea
II, p. 220,

nota

1).

12. Dispoziţunile

art.

1605

e.

civ.

fr.

Codul

civil

(1315 c. civ. rom.) aplicabile la predarea
imobilelor prin remiterea titlurilor, poate

să se aplice şi la predarea lucrurilor mobile.
(Troplong, Vente I, No. 282; Dalloz, Râp.
Vente, No. 615; Baudry et Saignat, Vente,
No. 29%; Alexandresco, VIII, partea II, p.

221).

,

13. Astfel, când obiectele vândute se găsesc întrun antrepozit public sau privat,
remiterea către cumpărătora buletinului
sau recepisei care constată depunerea echivalează cu tradiţia reală a lucrurilor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, nota6, p. 561:

Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 275; Baudry et Saignat, Vente, No. 295; Guilouard,

Vente, I, No. 211;

tea

II, p.

14.

care

De

Alexandresco,

224).

asemenea,

sunt

în

curs

când

de

VIII, par-

se vând

transport,

mărfuri

predarea

către cumpărător, a scrisorii de trăsură sau
a conosamentului, echivalează cu tradiţia
reală, deoarece numai cumpărătorul poate

ridica mărfurile.
(Dalloz, Râp., Suppl.
Vente, No. 275; Baudry et Saignat, Vente,
No. 29%: Guillouard, Vente.
|, No, 211;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 221).
15.

Punerea

unui

cumpărătorului

sigiliu

sau

pe lucrul vândut,

marcă

simţimântul vânzătorului, constitue o
dițiune reală, opozabilă chiar terţelor
soane. (Duvergier, Vente, I, No. 250;
plong, Venie, I, No. 283; Marcade,

iraper'TroArt.

1604 urm, No. 13; Aubry et Rau, ed. 4a,
IV, 8 354, p. 361; Dalloz, R6p., Vente, No.
616; Suppl., Vente, No. 272; Baudry et
Saienat, Vente, No. 295; Guillouard, Vente,
I. No. 210; Alexandresco, VIII, partea ŢI,
pa

221).

16. Când

greutate,

's'au

după

vândut

număr

sau

lucruri
după

după
măsură,

predarea lor se va face prin cântărire, prin

numărare sau măsurare, operaţiuni necesare chiar pentru transmiterea proprietăţii.
(Dalloz, Rep., Vente, No. 618).

17. In acest caz însă,

aceste operaţiuni

nu vor constitui totdeauna o predare, ci
ele pot constitui numai o individualizare a

lucrului vândut în scopul transmiterii pro-

prietăţii, iar predarea se va face numai
prin efectiva ridicare a mărfurilor de către

cumpărător.
205).

(Baudry et Saignat, Vente, No.

Art. 131%.
Spesele predării sunt în sarcina
vânzătorului
și ale ridicării în Sarcina cumpărătorului, dacă nu este stipulațiune
contrarie. (Civ. 1105, 1305,1313, 1614: C. com. 362; Civ. Fr. 1608).

Text. fr. Art. 1608. —

deur, et ceux de Penltvement

contraire.

Les frais dela d6livrance sont îla, charge du ven.
s'il n'y a eu stipulation

î la char ge de lacheteur,

INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
Amanet 6.

Ambalaj 9.
hei 5,

Cheltueli

Cheltueli

de

10,

Convenţie

1 urm.

Cheltueli de predare

1—7,

11,

a

cu con-

aj 6.
Greutate 7.
Măsură 7.

2
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ridicare

contrară

8,
, 2,

9,

| Număr 7.
Predare 4 urm.
Spese 1 urm.
Taxe vamale 10, 11.
Transport 4, 5, 9,

„

Art. 1317

Codul

civil

DESPRE

No.

1]. In predare, sunt cuprinse două acte
distincte: actul vânzătorului prin care se

desezisează de lucru şi actul vânzătorului
care ia în stăpânire

prin

lucrul, aşa încât

potrivit dispoziţiunilor art. 1608 c. civ. Îr.
(1517 ce. civ. rom.), fiecare parte va suporta

cheltuelile actului care îi incumbă, afară
de dispoziţiune contrară în contractul de
vânzare. (Dalloz, Râp., Vente, No. 620; A-

lexandresco, VIII, partea II, p. 222, 223).
9, Astfel, părţile contractante pot stipula

oricum. vor voi cheltuelile

să le suporte. (Troplong,
Marcadă, Art. 1608, No.

Vente,
tea

II,

No.

620;

p.

222).

pe care trebuese

Vente, I, No. 290;
1; Dalloz, R&p.

.

vor

3, Cheltuelile de predare

par-

VIII,

Alexandresco,

fi numai

acele necesare pentru ca lucrul vândut să
fie pus la dispoziţia cumpărătorului. (Bau-

dry

et

No.

Vente,

Saignat,

Comp.:

500;

Alexandresco, VIII, partea IÎ, p. 222).
4. Astfel, sunt considerate că cheltuelile
de predare, cele făcute cu transportul lucerului în locul unde urmează să se facă

predarea. (Dalloz, R6p.. Suppl., Vente, No.
278; Baudry et Saignat, Vente, No. 300;
Alexadresco, VIII, partea II, p. 222).
celui

plata

asemenea,

5. De

care

cumpărătorului cheile clădirii vândute
clădirii
mobile

duce

sau

în care se află depozitate lucrurile
_Saignat.
et
(Baudry
vândute.

Vente, No. 300; Alexandresco, VIII, partea
II, p. 222, nota 5).
6.

cazul

In

când

vesc

lucrul

vândut

se

gă-

cheltuelile de liberare pri-

seşte amanetat,
pe vânzător,

pentru

ca apoi să poată

preda cumpărătorului, lucrul vândut. (Iroplong,

Vente,

ÎI,

No.

288;

Dalloz,

R&p..

7.

500).

Venie,

greutate,

după

vânzare

de

caz

|n

1318

după număr sau după măsură, cheltuelile
cântăririi, numărării sau măsurării sunt în

sarcina vânzătorului, deoarece aceste operaţiuni sunt necesare peniru desezisarea sa.
(Pothier, Vente, III, No. 44, 4; Troplong,
Vente, I[, No. 288; Marcad6, Ari. 1608 urm,,
No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554,

nota Îi, p. 289; Dalloz, R6p., Vente, No.
624; Baudry et Saignat, Vente, No. 501;

Guillouard, Vente, Î. No. 24; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 222, nota 3).
8, Prin cheltueli de ridicare se

înţeleg

acele cheltueli care sunt necesare la luarea în posesiune a lucrului vândut de către

cumpărător. (Baudry et Saignat, Venie, No.
501; Alexandresco, VIII, partea II, p. 225).

9, Astfel, sunt considerate ca cheltueli
- de ridicare şi deci în sarcina cumpărătorului, chejtuelile de ambalaj, de încărcare,

de transport. (Troplong, Vente, I, No. 289;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 354, nota îi,
p. 362; Dalloz Rep. Vente, No. 624; Baudry et Sairnat, Vente, No. 301; Guillouard,
VIII, par-

Vente, |, No. 241; Alexandresco,
tea II, p. 223).

10. De asemenea,
transportă lucrurile

dacă cumpărătorul
întrun loc unde. se

vamale, aceste taxe vor fi în sar(Dalloz, Râp., Suppl., Venite, No.

cer taxe
cina sa.

278; Baudry et Saignat Vente, No. 501; Alexandresco, VIII, partea II, p. 225).
11. Dacă însă părţile au convenit ca
cheltuelile

de

ridicare

să

fie

în

sarcina

vânzătorului, care sa obligat să predea
cumpărătorului mărfurile la domiciliul său,
taxele vamale

vor

fi în

sarcina

vânzăto-

rului. (Dalloz, R6p., Suppl., Vente, No. 278).

Art. 1318. — Tradiţiunea lucrurilor
prin remiterea titlurilor, sau prin uzul
dânsele, cu consimţimântul
1833; Civ. Fr. 1607).

et Saignat,

No. 621; Baudry

Vente,

Doctrină,

Art,

VINDERI

necorporale se face, sau
ce face cumpărătorul de

vânzătorului.

(Civ.

1391

urm.,

1687,

'par
Test. fn. Art. 1607. — Lua tradition des droits incorporels se fait, ou
du
nt
consenteme
du
fait
en
la remise des titres, ou par usage que l'acqutreur
vendeur.

Doctrină,
1. Cu toate că art, 1607 e. civ. În. (1518
e. civ. rom), indică numai două moduri
prin care vânzătorul predă lucrurile necorporale, totuşi vânzătorul va putea întrebuinţa orice mijloc pentru a pune dreptul cedat în posesiunea şi puterea cum-

părătorului, deoarece textul nu e limitativ,
ci enurniciativ., (Baudry et Șaisnat. Vente,
No. 296; Alexandresco, VIII, partea II, p.

216, 222).

2. Dreptul cedat poate îi real sau personal. (Baudry et Saignat, Vente, No. 297;
Guillouard, Vente, I, No. 214).
3. In cazul când dreptul cedat este con-

statat prin titluri, remiterea acestor_titluri
constitue cea mai bună predare. (Baudry
Guillouard,
297;
ei Saignat, Vente, No.
Vente, [, No. 214; Alexandresco, VIII, par-

tea II, p. 222).

4, In cazul când dreptul necorporal cedat nu este constatat prin titlu şi nu
poate exista titlu, cum ar fi în cazul
constituirii unei servituţi în schimbul unui
preţ, predarea se va tace prin consimţi-

mântul dat de vânzător ca cumpărătorul
să-şi exercite dreptul cumpărat. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 297; Guillouard,
Vente,

|, No. 214;

Alexandresco,

tea II], p. 222, nota 1).
5,

— 623—

VIII, par-

În cazul constituirii unei servituţi ne-

Art. 1319

DESPRE

gative, care constă din abţinerea dela nişte
fapte,

predarea

rezultă

numai

din

Codul civil

-VINDERI

de cesiune

de creanţă,

remiterea

consim-

țimâni, deoarece nu este cu putință remiterea titlurilor,
nici
exercițiul
unui
aci. (Marcade, Art. 16041607, No. 3; Alexandresco, VIII, partea II, p. 229).
6. În unele cazuri, este necesară predarea efectivă a titlurilor; astfel este în caz

efectivă

când

va fi necesară

a titlurilor constatând

existența creanţei pentru ca vânzătorul să
pue pe cumpărător în măsura de a exercita
dreptul cedat. (Baudry et Saignai, Vente,
No. 297).

7. A se vedea:

art. 1591 din codul

cu notele

respective.

Art. 1819. — Predarea trebue să se

facă la

civil

locul, unde

se
afla lucrul vândut în timpul vânzării, dacă părţile nu s'au
învoit
altfel. (Civ. 1104, 1121, 1362; C. com. 59, 62; Civ.
Fr. 1609).
i

ESTeat. fr. Art. 1609. — La, delivrance doit se faire au

temps

de la vente,

venu.

INDEX

ALFABETIC

(a

Cherabilitate
Convenţie
Convenţie
Convenţie

contrară 2—8,
expresă 7.
tacită 7.

Daune-interese

Facultate

9.

6.

Intenţiune 3,

Loc.1

6. Dacă s'a prevăzut

doctrină)

4.

urm.

Lucruri certe şi determinate 8.
Lucruri mai multe 5, 6.
Lucruri nedeterminate 8.
Predare 1 urm.
Prejudiciu 9;
etuz 9.
Termen 10, 11.

„Doctrină,

1. Lucrul

vândut

este

cherabil

iar

nu

portabil, vânzătorul nefiind obligat a duce
lucrul vândut la domiciliul cumpărătorului,
ci acesta trebue să vie să-l ia. (Dalloz,

Rep.,

Vente,

No.

635; Huc,

X, No.

80; A-

lexandresco, VIII, partea II, p. 225).
2. Potrivit dispoziţiunilor art. 1609 e.
civ. fr. (1319 c. civ, rom.), predarea lucrului vândut trebueşte să se facă la locul
unde el se afla în timpul vânzării, dacă
părţile nu s'au învoit altfel. (Dalloz, R&p.,
Suppl.. Vente, No. 276; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 225).

Regula

prevăzută

de art. 1609 e. civ.

fr. (1519 e, civ. rom.), este bazată pe
intenţiunea probabilă a părţilor contractante,
căci dacă părţile nu au prevăzăut un
loc
de predare, trebuește presupus că au înțeles ca lucrul să fie ridicat de cumpărător
din locul unde era în momentul încheier
ii
contractului, căci dacă ar fi voit ca vân.
Zătorul să transporte lucrul pentru predare
în altă parte, ar fi arătat aceasta în con-

tract,

(Baudry

et Saienat,

Vente,

No. 502:

Guillouard,
Vente, Î, No. 215; Alexandresco, VIII, partea II, p. 225).
4. În cazul când părţile au prevăzut
un
loc unde va fi predat lucrul, predare
a se
va face acolo.
(Dalloz, Râp., Vente, No.

628; Suppl., Vente,
VIII,

No. 276; Alexandresco,

partea. II, p. 225).
In cazul când s'a prevăzut în contrac
t
două
locuri
de
predare,
predarea
se
va face a câte jumătate din
lucru în fiecare din aceste două
locuri. (Duvergier,

cente,
5Y).

lieu

oă

Gtait,

la, chose qui en a fait Pobjet, sil n'en a 6t6 autrement

I, No. 261; Dalloz, Râp.

Vente,

No.

au
con-

în contract că pre-

darea se va face sau întrun loc sau în
altul, predarea se va face în unul din
aceste două locuri, după alegerea vânzătorului.
(Duvergier,
Vente, I, No. 261;
Dalloz, Rep., Vente, No. 650).
"7, Convenţiunea de fixarea unui loc de.
predare a lucrului vândut, poate fi expresă
sau tacită, (Duranton, XVI, No. 196; Dalloz, R€p,. Vente, No. 628; Baudry ei Saignat, Vente, No. 502; Alexandresco, VIII,
pariea II, p. 225, text şi nota 4).

8. Dispoziţiunile

(1519

numai
cert

e. civ.

şi

rom.),

art.

1609

ce.

îşi găsesc

civ,

fr.

aplicaţiunea

când obiectul vânzării este .un corp
determinat.

Dacă

vânzarea

are

de

obiect lucruri determinate numai în specie,

predarea se va face prin. aplicaţiunea
pozițiunilor art. 1247 e, civ. fr. (1104 c. disciv.
rom.), la domiciliul vânzătorului, dacă părțile nu s'au învoit altfel. (Duvergier, Vente,
I, No. 261; Dalloz, Rep., Vente, No. 626;

Huc, X, No. 80; Baudry
Be

224).

502;

Alexandresco,

et Saignat, Vente

VIII,

partea

II, p.

9. Dacă vânzătorul predă lucrurile vândute în alt loc decât cel indicat de lege
sau

prin convenţiune, cumpărătorul poate
refuza primirea; dacă însă primeşte
şi a-

ceastă schimbare de loc de predare îi cauzează

vreun prejudiciu, el are dreptul să
ceară dela vânzător daune-interese.
(DuVezeer I, No. 262; Dalloz, Rep., Vente,
No.
29).

10, Deoarece legea nu fixează terme
nul
în care trebueşte să se facă predar
ea, ea

se va face conform

convenției părţilor iar

dacă părţile nu au dispus nimic în
aceast
privinţă, predarea se va face de îndată ă
ce
vânzarea este perfectă, (Pothier, Vente,
III.

No. 50; Duvergier, Venie, IL, No. 263; Troplong, Vente, Î, No. 295; Mass et Verge
sur Zachariae, IV, $ 685, nota 15, p. 287;
Marcad6, Art. 1608 urm., No, 2; Laurent,
XXIV, No. 170; Baudry et Saignat, Vente,
No. 504; Guillouard, Vente, 1, No. 215; A-

lexandresco,

VIII,

partea

II, p.

224).

11. Dacă însă este vorba de lucruri pen-
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Codul
tru

civil

Art. 1820

DESPRE . VINDERI

predarea

cărora

este

necesar

un

oare-

care termen, predarea nu se face de îndată,
din cauza împrejurărilor care erau cunoscute de cumpărător, în acest caz fiind o

convenţie tacită ca vânzătorul să se folosească de acest termen;
(Marcad6,
Art.
1608 urm., No. 2; Alexandresco, VIII, par-

tea Îl. p. 224, 235).

Art. 1320.— Dacă vânzătorul nu face predarea în timpul determinat de ambele părţi, cumpărătorul va avea facultatea de a
alege între a cere rezoluțiunea vânzării sau punerea sa în posesiune, dacă întârzierea nu provine decât din faptul vânzătorului.
(Civ. 1020, 1021, 1079. 1321, 1365 urm., 1439; C. com. 63, 64,
67, 68; L. timbr. 21 $ 1—b; Civ. Fr. 1610).
Text. fr. Art.

1610.

—

Si le vendeur

manque

ă faire

la

dâlivrance

dans

le temps eonvenu entre les parties, laequtreur pourra, ă son choix, demander
la r&solution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du
fait

du

vendeur.

Bibliografie
Buzpucan
GEoRGEAN

V. Ga., Discurs, Dreptul 35/1927, Curier Jud. 5/1927:
N., Studii Juridice, vol. |, „Pactul comisoriu și oferta reală de plată“,
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)

Accident 21.
Aplicahune principială 4.
Apreciere 14.
Comercială
materie: 5, 9.

| Pierderea lucrului 21.
Predare 1 urm.
Predare parțială 23, 24.
Preţ 2.
Punere în posesie 3, 11.
Refuz 11, 12, 13.
Renunţare 25.
Rezoluţiune
3, 5—7, 10,

Culpă 17, 24.

Cumpărare îa cont 12, 13.
Daune-interese 22.
Executare silită 11,
Facultate 3.
Forţă majoră 17, 19—21.

13—18, 23, 25,

Scrisoare 9.
Somaţie 8.

Grevă 20.

,

Hotărire 11,
Intârziere 3, 6—10, 17, 21.
Lucruri nedeterminate 12.

13,

Telagramă 9.
Termen 1 urm.

,

Pact comisor

expres

Termen

6,10,

de

Transport

graţie 15, 16.

18.

menul determinat de ambele părţi, cumpărătorul va avea facultatea de a alege între
a. cere rezoluțiunea vânzării sau punerea
sa în posesiune, dacă întârzierea nu provine decât din faptul vânzătorului. (Dal-

loz,

Râp.,

No.

517;

257).

Vente,

No. 681;

Alexandresco,

Suppl.,

VIII,

Vente,

partea

II, p.

„4, Dispoziţiunile art. 1610 ce. civ. ' fr,
(1520 e. civ. rom.), constituesc o aplicaţiune
a principiului general prevăzut de art. 1184
ei civ. îr. (1020 şi 1021 ce. civ. rom.). (Dal-

loz] Rep., 'Suppl.,
X, No. 81; Baudry
5. Rezoluţiunea

Doctrină.
1. Predarea lucrului vândut va trebui să

se facă la termenul fixat prin convenţiune,

iar în cazul când nu sa fixat un termen,
deoarece legea nu a prevăzut nimic în această privinţă, predarea se va face îndată
ce vânzarea s'a perfectat. (Pothier, Vente,
III, No. 50; Duvergier, Vente, I, No. 265:

Troplong, Vente, 1, No. 295; Mass€ et Vergâ
sur Zachariae, IV, $ 683, nota 15, p. 287;
Marcad€,

XXIV,

No.

Art.

1608

urm.,

170; Baudry

No.

2;

Laureni,

et Saignat, Vente,

No. 504; Guillouard, Vente, I, No. 245; Alexandresco, VIII, partea II, p. 224).

2. In cazul când nu sa fixat prin contract termenul de predare a lucrului vândut, vânzătorul va trebui să facă predarea
îndată ee cumpărătorul a oferit
(Dalloz, Re€p., Vente, No. 631; Suppl.,

279;

225).

p. 91,

Vente, No.
et Saignat,

517; Huc,
Vente, No.

309; Guillouard, Vente, [, No. 245; Alexandresco, VIII, partea II, p. 257, nota 1, 238),

îi

No.

(continuare).

Alexandresco,

3, Potrivit

reţul,
Vente,

VIII, partea II, p.

dispoziţiunilor

art.

1610

c.

civ. fr. (1520 e. civ. rom.), dacă vânzătorul
nu face predarea lucrului vândut la ter31235 — Codul civil adnotat —

VIII

vânzării

în materie

co-

mercială, poate să aibă loc tacit şi să rezulte din împrejurări. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Vente,

No.

555;

Comp.:

Alexandresco,

VIII,

partea Il, p. 257, nota 1),
Ă
6. La predarea lucrului vândut, se va
aplica regula generală 'prevăzută de art.
1159 e. civ. îr. (1079 e. civ. rom), potrivit

căreia

debitorul

va

trebui

să

fie pus

în

întârziere, afară de cazul când s'a prevăzut
în convenţiune că vânzătorul va fi pus
de drept în întârziere dacă nu-şi exercită
obligaţia de predare la termenul
fixat.
(Dallioz, R&p., Suppl., Vente, No.:517; Alexandreseo, VIII, partea II, p. 237).
7. Astfel, cumpărătorul nu poate cere

rezoluţiunea

zătorul nu
dut, dacă

vânzării

pe motivul

că vân-

a predat la termen lucrul vânnu l-a pus în întârziere de a

face predarea.

(Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV,

$ 554, p. 565; Dalloz, Rep., Suppl., Vente,
„No. 317; Hue, X, No. 81; Baudry et Saignat,
Vente, No. 508; Guillouard, Vente, I, No.
245; Alexandresco, VIII, partea II, p. 237;
Comp. Contra: Laurent, XXIV, No. 174).
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Art. 1320

DESPRE

VII, No.

8. Punerea în întârziere a vânzătorului
de a preda lucrul vândut, poate rezulta
din o somaţie sau din un alt act echivalent.

IV,

(Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 318; Alexandresco, VIII, partea II, p. 240).
9. Punerea în întârziere poate rezulta
din o scrisoare sau telegramă, pe care vânzătorul recunoaşte că le-a primit dela cumpărător, fie dacă e vorba de o vânzare
civilă, fie de o vânzare comercială. (Dalloz, R€p., Suppl, Vente, No.
320;
Gu-

illouard,

Vente,

Î, No.

244;

Alexandresco,

VIII partea II, p. 240).
10. Punerea: în întârziere nu este necesară, când părţile contractante au stipulat
în mod formal în convenţiune întârzierea
de drept a vânzătorului sau când rezultă

din împrejurări

că vânzarea

nu putea

fi

executată decât întrun
anumit
termen.
(Duver ier, Vente, I, No. 264: Dalloz, R€p.,
uppl.,
Vente, No. 521; Guiliouard, 'Vente,
I, No. 245; Alexandresco, VIII, partea II,

p. 240).
11.

rului

Punerea

asupra

în

posesiune

lucrului

vândut

a cumpărăto-

se va

face

numai în urma unei hotărîri judecătoreşti
pe care o va executa dacă este vorba de
un lucru ceri şi dacă vânzătorul refuză

de

bună

voie

a preda

lucrul.

(Duranton,

XVI, No. 199; Troplong, Vente, Î, No. 29;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 354, text şi

nota 17, p. 565; Dalloz, Rp. Vente, No.
681; Suppl., Vente, No. 537; Laurent, XXIV,

No. 179: Baudry et Saienat, Vente, No.
308; Guillouard, Vente I, No. 253; Alexan-

dresco, VIII, pariea II, p. 259).
.
12. Dacă însă este vorba de vânzarea

de lucruri determinate în genere, şi vânzătorul refuză a le preda, cumpărătorul

va trebui să cumpere lucrurile ce i s'au
vândut din comerţ, pe contul vânzătorului
şi dacă

preţul

de

cumpărare

este superior

celui cu care i s'a vândut, el va avea dreptul să ceară diferenţa de cost dela vânzător.
(Dalloz, Reâp., Suppl., Vente, No. 358; Boistel, Precis de droit commercial, No. 455;
Lyon-Caen et Renault, Trait6 de droit commercial, III, No. 109; Alexandresco, VIII,

partea II, p. 239),
13. Această soluţiune are loc afară de
cazul când nu sa stipulat rezoluţiunea de
plin drept a vânzării. (Dalloz, Rep., Suppl.
Vente,

No.

14. Lipsa de predare a lucrului vândut

fel de consecinţă, (Dalloz, Râp., Venie,
No. 682; Suppl., Vente, No. 392; Alexandresco, VIII, partea II, p. 238, 239).
15. Tribunalul sezisat cu o cerere de

rezoluțiune a vânzării pentru nepredarea
lucrului vândut, poate acorda vânzătorului

termen

Rep.,

45

$ 554,

bis;
text

Vente,

No.

Aubry
şi nota

688;

civil

et Rau,

ed. 4-a,

16, p. 563;

Dalloz,

Suppl.,

Vente,

No.

„392; Laurent, XXIV, No. 176; Huc, X, No.
82; Baudry
et Saignat, Vente, No. 308;
Guillouard, Vente, Î, No. 246; Planiol, II,
No. 1456; Alexandresco, VIII, partea II, p.
258, 239).

16. Dacă însă sa prevăzut în coniract
rezoluţiunea de plin drept, tribunalul nu
poate acorda termen de predare. (Duvergier, Vente, I, No. 266; Troplong, Vente, |,
No.

293;

Dalloz,

Suppl., Vente,
17.

Râp.,

Rezoluţiunea

zătorului,

ci

No.

69%;

vânzării nu poate avea

loc în cazul când
crului vândut,

Vente,

No. 336).

îniârzierea

provine,

dintr'un

predării lu-

nu din faptul vân-

caz

fortuit

sau

de

forţă majoră, care nu sar datori culpei
sale.. (Duvergier, Vente, I, No. 265; Tro-

plong, Vente, I,- No. 294; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 354, text şi nota 15, p. 363;
Dalloz Rep. Vente, No. 683; Suppl., Vente,
No.

530;

et Saignat,

Laurent,

Vente,

Vente, Î, No.

246;

XXIV,

No.

177;

nu

Baudry

Guillouard,

Alexandresco,

tea II, p. 257).
18. De asemenea,

țată rezoluţiunea

No.

309;

VILI, par-

poate

fi pronun-

vânzării când

lucrul vân-

dut a ajuns târziu la cumpărător din cauza

cărăuşului, iar nu a vânzătorului. (Dalloz,
Rp,
Vente, No. 695).
19. Vânzătorul nu este liberat de obligaţiunea sa decât în cazul când forţa majoră a făcut ca executarea vânzării să fie
imposibilă iar nu numai mai dificilă. (Dat-

loz, R€p., Suppl.,

Vente, No.

331;

Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 237, nota '2).
20. Greva lucrătorilor numai atunci constitue-un caz de forţă majoră, când ea
"este generală şi are loc în toaie fabricele,

iar nu numai în unele din ele, când vânză-

torul poate să-şi procure măriurile vânduie, chiar dacă le-ar plăti mai scump.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 509; Alexandresco, VIII, partea II, p. 258, nota).

21. Vânzătorul este liberat de obligaţie,
dacă lucrul vândut i-a fost ridicat prin
forță sau a pierit printr'un accident, fără
culpa sau greşeala sa şi fără ca să fi fost

pus în întârziere. (Dalloz, R&p., Vente, No.

322).

la termenul convenit, nu aduce în mod ne- cesar rezoluţiunea vânzării şi tribunalele
pot să nu pronunţe rezoluţiunea dacă găsesc că "violarea contractului nu
a fost
îndeajuns de gravă pentru a atrage o. ast-

un

Codul

VINDERI

pentru

a face

predarea.

(Du-

vergier, Vente, I, No. 266; Troplong, Vente,
1. No. 293: Demante et Colmet de Santerre.

22. Vânzătorul poate fi obligat să plătească daune-interese, dacă nu mai posedă
lucrul vândut, fie că nu l-a avut niciodată,
fie că a încetat a-l mai avea. (Baudry et
Saignat, Vente, No.-309).
23, Rezoluţiunea vânzării poate fi pronunțată, chiar dacă vânzătorul a predat

o parte din lucrul vândut. (Dalloz, Rep.
Vente, No. 685; Suppl., Vente, No. 327).

24.

Dacă vânzătorul a executat în parte

vânzarea,

intregime.
>

el

este

obligat

s'o

execute

în

(Dalloz, R&p.. Suppl., Vente, No.

-

25. Dacă

vândut
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după

cumpărătorul
expirarea

a primit. lucrul
termenului

fixat,

Codul
fără

să

civil
a

DESPRE VINDERI

face

obiecţiune,

ceară rezoluțiunea

Art.

el nu

are

contractului,

dreptul

pentru

Art. 1821-1322

nepredarea

lucrului la timp.

Vente, No. 693),

(Dalloz,- Rep.;

1321. — In toate cazurile, vânzătorul trebue să fie condam-

nat la daune-interese, dacă urmează vreo vătămare pentru cumpărător din nepredarea lucrului la timp. (Civ. 998, 999, 1020, 1021,

urm., 1320; C. com. 63, 64, 68 urm.; Civ. Fr. 1611).

1079, 1081

1075,

Text. fr. Art. 1611. — Dans tous les cas, le vendeur doit &ire "condamne
aux dommages et intârâts, sil resulte un prejudice pour l'acqudreur, du defaut
__de

delivranee

au

terme

convenu.
5. Astfel, daunele-interese pot cuprinde:
cheltuelile cu facerea actului, cheltuetile
de călătorie, lipsa beneficiului pe care

INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
Apreciere
Beneficiu

Pact comisor expres 2
Predare 1 urm.

7, 11.
4, 5.

Prejudiciu 4, 5, 7—10.
Preţ 6, 8, 9.

“Cheltueli 5,

Cumpărare în cont 10.
PDaune-interese 1—6, 9, 11.

Punere în posesiune
Restituire 6.

Diferenţă de preţ 8, 9, 10.

:

1.

Rezoluţiune 1, 6.

Forţă majoră 3.
Intârziere 2, 9.
Mărfuri 8, 9, 10.

Termen

are

dreptul

să

ceară

țiunea vânzării, fie că a cerut predarea lucrului. (Dalloz, Rep., Vente, No. 697; Suppl.,
Vente, No. 340; Alexandresco, VIII, partea
II. p. 239).
2. Peniru ca să fie loc la condamnarea
vânzătorului la daune-interese pentru întârzierea în predarea lucrului vândut, irebueşte ca el să fi fost pus în întârziere,

zierea de drept,
termenului sau
zultă că predarea
să se facă decât
care vânzătorul

în contract întâr-

prin simpla expirare a
dacă din împrejurări relucrului vândut nu putea
înir'un anumit termen pe
l-a lăsat să treacă. (Du-

vergier, Vente, I, No. 264;
Vente, No. 698; Guillouard,
245,

Alexandresco,

VIII,

Dalloz, Hp.
Venite, |, No,

partea

IL, p. 230,

240).

3,

Daunele-interese nu suni datorite dacă

predarea

lucrului

vândut

a fost

6. De

asemenea,

vânzării,

dacă

sa

daunele

pronunţat

interese

re-

cu-

prind preţul, dacă a fost plătit de cumpărător şi care
trebueşte
restituit,
chiar

daune-interese pentru nepredarea la timp
a lucrului vândut, fie că a cerut rezolu-

afară dacă sa prevăzut

698).

zoluţiunea

1 urm.

Doctrină.
1. Cumpărătorul

l-ar fi realizat cumpărătorul prin revânzarea lucrului.
(Dalloz,
R6p., Vente, No.

împiede-

cată de o cauză străină neimputabilă vânzătorului.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 69%;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 239).

dacă valoarea lucrului. vândut ar fi scăzut. (Dalloz. Râp., Vente, No. 698).
7, Prejudiciul încercat de cumpărător
se va 'aprecia în momentul când trebuia
să se facă predarea.lucrului vândut. (Dalloz,, R6p., Suppl., Vente, No. 541).
8. Prejudiciul încercat de cumpărător,
- poate .consista, în vânzările de mărfuri, în
diferenţa de preţ, care există între epoca
de predare şi cea când lucrul vândut trebuia să fie predat, dacă prețul s'a micşo-

rat între timp. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 510; Guillouard, Vente, [, No. 250).

9, Dacă în această perioadă, prețul mărfurilor vândute a crescut,
cumpărătorul

are

dreptul

la diferenţa de preţ, cu titlul

de daune-interese pentru întârzierea în
predare. (Baudry et Saignat, Vente, No

510; Guillouard, Vente, 1, No. 250).
10. In acest caz, cumpărătorul în loc să

ceară diferenţa de preţ, poate cere jus“iţiei ca să fie el autorizat să cumpere în
socoteala vânzătorului măriurile pe care

acesta trebuia să i le predea. (Baudry et
Saienat, Vente, No. 310; Guillouard, Vente,
ÎI, No.
11].

250).
Tribunalele

au

o

putere,

dacă

nu

pierderea

suverană, cel puţin foarte întinsă, pentru
a aprecia şi fixa daunele-interese ce se

încercată de cumpărător sau beneficiul de
care a fost lipsit, prin raport la însăși

cuvin cumpărătorului,
căruia nu i sau
predat lucrurile vândute.
(Dalloz, Râp.

4,

Daunele-interese

cuprind

lucrul pe care vânzătorul nu i l-a predat
la timp. (Dalloz, R&p., Vente, No. 698).

uppl.,

Venie,

No.

342).

Art. 1822. — Vânzătorul nu este dator să predea lucrul, dacă
cumpărătorul nu plăteşte prețul şi nu are dat de vânzător un termen pentru plată. (Civ. 1020, 1021, 1023, 1323, 1361 urm., 1377,
1444,

1619,

1694,

Test. fr. Art.

1700;

1612.

—

Civ. Fr.
Le

vendeur

1612).
n'est

pas

Vacheten n'en paie pas le prix, et que le vendeur
delai pour le paiement.
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tenu

ne

de dâlivrer

la chose

lui ait pas accord,

si

un

Art. 1323

DESPRE

Bibliografie

Moştenitori

1.

poate preda
dovada că
moştenitori
(Duranton,

6, 7, 8.

Obiceiuri 11.
Plată parţială 3, +, 6, 8.
Predare 1 urm.
Preţ 1 urm.
Refuz 10, 12.
Retenţie 1 urm.
Termen 7, 10, 11, 12.
Termen de graţie 12.

art. 1612 e. civ. în.
constituese o aplica-

VIII, partea II, p. 226).
2, Deşi din momentul vânzării vânzăproprietarul lucrului
este
torul nu mai
vândut, totuşi el nu poate fi ţinut să-şi
îndeplinească obligaţia sa de predare, cât
timp cumpărătorul nu-şi îndeplinește o-

bligaţia sa de a plăti preţul. (Guillouard,
Vente, I, No. 216; Alexandresco, VIII, partea II, p. 226).
lucrul

reţine

poate

Vânzătorul

vân-

dut, chiar dacă i s'a plătit de cumpărător
o partie din preţ, deoarece el nu poate fi
obligat la predare, decât când se plătește

prejul

No.

în

511;

întregime,

Dalloz,

(Troplong,

Rep.

Suppl., Vente,
No.
544;
VIli, partea II, p..225).

Vente,

Vente,
No.

I,

700;

Alexandresco,

4, Această solujiune are loc, chiar dacă
lucrul este divizibil. (Duranton, XVI, No.

201;

Rep.,

'Troplong,
Vente,

No.

Venie,

I, No.

311; Dalloz,

700).

5, Acest drept de retenţie se aplică nu
numai la vânzarea de imobile ci şi la vânzarea de lucruri
mobile. (Alexandresco,

VIII, partea ÎI, p. 227, 228, 231, nota 1).
6. In cazul când cumpărătorul încetează
din viață înainte de executarea vânzării,
unul. din moştenitorii cumpărătorului nu

poate oferi partea sa din preţ, cerând ai
se preda partea din lucru corespunză-

toare, ci el trebueşte să plătească prețul
întreg, rămânându-i recurs contra comoştenitorilor săi pentru partea lor. (Pothier,

Vente, III, No. 64; Duranton, XVI. No. 205;
Troplong, Vente. I. No. 31t; Dalloz, Râp.,
Vente, No. 700; Alexandresco, VILE, partea
1], p. 225,

nota

2).

„Art. 1828. — EI
îi şi dat un termen
părătorul a căzutîn
serul se află în pericol
rul

va

da

cauţiune

lucrul întreg, decât dacă face
are mandat dela ceilalţi colucrul vândut.
să primească
XVI, No. 20; Troplong, Vente,

acordati peniru plată, unul din moştenitorii cumpărătorului, dacă lucrul este divizibil, poate cere partea sa din lucrul

de _ retenţiune.
legal
țiune a dreptului
(Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 34; GuVenie, I, No. 216; Alexandresco,
illouard,

3.

17.

i, No, 511; Dalloz, R&p.. Vente. No. 704),
încetează
cumpărătorul
8. Dacă însă
din viaţă înainte de expirarea termenului

Doctrină,
1. Dispozijiunile
(1522 e. civ, rom.)

1926, |,

Rom

1911, Pand.

7. Chiar în cazul, când comoştenitorul
nu-i
vânzătorul
preţ,
plăteşte întregul

INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
Aplicaţiune principială
Comercială materie (1.
Deces 6, 7, 8.
Divizibilitate 4.
Hotărtre 9, 12.
Imobile 5. .
Lucruri mobile 5.
Mandat 7.
Moarte 6, 7, 8.

civil

(continuare).

Cas. L, 16 Decemvrie

sub

Notă

TRAIAN,

ALEXANDRESCU

Codul

VINDERI

vândut, chiar fără să fie obligat a plăti
porțiunea sa de preţ; bine înţeles această
soluțiune are loc dacă a expirat termenul
de predare, a lucrului vândui şi nu a expirat termenul de plată a preţului. (Duranton, XVI, No. 206; Dalloz, Râp., Vente,
No. 705).

9. Cumpărătorul nu poate cere predarea
lucrului vândut fără a plăti preţul, chiar

dacă a obţinut o condamnare, prin hotărîre, a vânzătorului ca să-i predea lucrul.

deoarece condiţiunea plăţii prețului este
hotărîre.
sub-înţeleasă în
(Dalloz, Rep,
Vente, No. 703).
10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1612 c.
civ, fr. (1322
poate refuza

c. civ. rom.), vânzătorul nu
predarea
lucrului vândut,

dacă a acordat cumpărătorului un termen
de plată a preţului. (Dalloz, Rep., Vente,
No. 704; Suppl., Vente, No. 345; Huc, X,
=

83;

254).

Alexandresco,

VIII,

partea

II,

p.

.

11. In materie comercială, acordarea unui termen de plata preţului poate fi implicită şi să rezulte din obicei. (Dalloz,
Reâp., Suppl., Vente, No. 545; Comp: Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 234).

12. Vânzătorul are

predarea

lucrului

dreptul

vândut,

să refuze

dacă

cumpără-

torul nu-i plăteşte preţul, chiar dacă acesta a obţinut dela justiție un termen de
„graţie pentru plaia preţului, deoarece acordarea acestui termen de graţie de către
justiție nu echivalează
cu
termenul de
plată acordat de căire vânzător. (Pothier,

Vente.
No.

III,

271;

No.

Demante

67;

Duvergier,

et Colmet

de

Vente,

I,

Santerre,

VII, No. 44, 44 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 554. nota 12, p. 365; Laurent, XXIV,
No. 170; Huc, X, No. 85; Baudry et Saignat,

i

954).

Vente,

247:

No.

306;

Alexandresco,

Guillouard,

Vente,

VIII, partea

Î,

II, p.
|

nu va îi dator să facă predarea chiar de ar
pentru plată, dacă dela vânzare încoa cumfaliment sau în nesolvabilitate, încât vânzăde a pierde preţul, afară numai dacă cumpărăcă

va

plăti

la termen. (Civ. 1017, 1025, 1322,
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Codul

civil

1364,

392

DESPRE

1370,

1377,

1444,

urm.; C. com.

1619, 1652 urm., 1694, 1700; Pr. civ. 128,

195 urm.;

Civ, Fr.

Teat. fr. Art. 1613. — Il ne sera pas
quand mâme il aurait accord6 un dâlai pour
Vacheteur est tombâ en faillite ou en 6tat de
deur se trouve en danger inminent de perdre
ne lui donne caution de payer au terme.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
Aplicaţiune 2.
Cauţiune 1,3,
Cunoşiinţă 5—7, 11.
Do! 3, 10,
Enumerare
hmitativă
4,9,
.
Eroare 8.
Faliment 1, 3, 5—9.
Fraudă 8.

Garanţie 9, 10.
Insolvabilitate 1, 3, 5-9.
Micşorarea garanţiilor 9,
10 ,
Predare î urm.
Preţ 1 urm.
Retenţie 1 urm.
Temere 4.
Termen Î urm.

3,

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 16015 c.
civ. fr. (1525 c, civ. rom). vânzătorul nu
va fi daior să facă predarea lucrului vândut, chiar dacă a acordat un termen pentru plata preţului,
dacă
dela
vânzare.

cumpărătorul a căzut în stare de faliment

sau în insolvabilitate, încât vânzătorul se
află în pericol de a pierde prețul, afară
numai dacă cumpărătorul va da cauţiune
că va plăti
prețul la
termen.
(Dalloz,

Vente, No. 706; Suppl., Vente, No.
Alexandresco, VIII, partea II, p.

255).
2. Dispoziţiunile art.
1615
ce, civ, fr.
(1325 c. civ. rom.) constituesc aplicaţiunea principiului prevăzut în ari. 1188 c.
civ. fr. (1025 c. civ. rom.). (Dalloz, R&p.
Suppl., Vente, No. 546: Huc, X, No. 8;
Guillouard, Vente, 1, No.
218; Alexandresco, VIII, partea II, p. 236, nota 1).
3. Numai împrejurările de. faliment şi

insolvabilitate
ale
dreptul vânzătorului
dut până
cauțiuni,

cumpărătorului, dau
a reţine lucrul vân-

la plata preţului sau darea unei
cu toate că a acordat cumpă-

rătorului un termen de plată, iar nu orice
împrejurări
. apreciate de tribunal. (Dalloz, H€p., Vente, No. 709: Suppl., Vente,
No. 547; Alexandresco, VIII, partea II, p.
256).
4. Astfel

fr,

(1525

dispoziţiunile

ce. civ.

cauţiunea când
sau mai puțin

rom.)

art.

nu-şi

1615

găsesc

ce. civ.

apli-

ar exista temeri mai multi
serioase asupra solvabili-

tăţii

cumpărătorului.

No.

514;

Dalloz,

(Troplong,

Rep.,

Venie,

Vente,

No.

i,

709;

Suppl.. Vente;, No.
317:
Laurent, XĂIV,
No. 172; Baudry et Saienat. Venie, No.
507: Guillouard, Vente, I, No. 219; Planiol,

III,

No.

1559;

1613).
non plus oblige ă la delivranee,
le paiement, si, depuis la vente,
deconfiture, en sorte que le venle prix; ă moins que Pacheteur

zătorul, după o părere acesta va putea refuza predarea lucrului vândut dacă nu i
„se plăteşte preţul, cu toate că acordase
un termen de plată cumpărătorului, deşi
art. 1615 ce. civ. îr. (1325 e. civ. rom.) pare
a restrânge decăderea din beneficiul terenului numai în cazul când cumpărătorul

a căzut în stare de faliment sau de insolvalitate, după
încheierea vânzării. (Du:
ranton, XVI. No. 204; Troplong, Vente,

I, No. 515; Dalloz, Rep., Vente, No. 710;
Suppl., Vente, No. 350; Guillouard, Vente,

Doctrină,

R€p.,
346;

Art. 1323

VINDERI

Alexandresco,

VIII,

partea II, p. 236).
5. Dacă în momentul vânzării, cumpărătorul era în siare de faliment sau insolvabilitate, pe care nu o cunoştea vân.

1, No.

220).

6. Această soluţiune
însă
nu
dacă vânzătorul cunoşiea situaţia

rătorului,
plata

şi totuşi i-a acordat

preţului.

710).

7. După

termen

(Dalloz,. Râp.,

altă

!

părere,

are loe
cumpă-

Vente,

vânzătorul

de

No.

nu

poate refuza predarea lucrului vândut
chiar dacă cumpărătorul era declarat în
stare de faliment sau se găsea în stare de
insolvabilitate
în momentul
vânzării şi
vânzătorul i-a acordat un termen de plată,
necunoscând situaţia sa. (Laurent, XXIV,
No: 17i; Baudry et Saignat, Vente, No.

507; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 25%,

nota 3).
8. Dacă însă vânzătorul dovedeşte că
în momentul vânzării sa exercitat asupra
sa. dol pentru a-l induce în eroare asupra
situaţiei cumpărătorului, el va putea refuza predarea lucrului vândut dacă nu i
se plăteşie
preţul.
(Baudry
et Saignat,
Vente, No. 507; Alexandresco, VIII, partea ÎI], p. 256 nota).

9. Decăderea din beneficiul termenului
prevăzută de art. 1188 c. civ. îr. (1025 e.
civ, rom.) peniru cazul când debitorul a
micșorat, prin faptul său, garanţiile pe
care le dăduse, își găsesc aplicaţiune şi
în cazul prevăzut de art. 1615 ce. civ. îr.
(1525 c. civ. rom.), deşi acest articol limi-

tează

dreptul

vânzătorului

de

a refuza

predarea lucrului vândut numai la cazul
de faliment sau insolvabilitate a cumpă-

rătorului. (Duvergier, Venie, I, No. 269;
Troplong, Vente, ÎI, No. 314; Mourlon,

TI, No. 551; Dalloz, Râp:, Vente, No. 711;
Suppl., Venie, 1, No. 549; Laurent, XXIV,
No. 171; Huc, -X, No. 84; Baudry et Saignat, Vente, No. 507; Guillouard, Vente,
i, No. 219; Planiol, Il, No. 1541; Alexan-

dresco, VIII, partea II, p.-236).

10. De
asemenea,
vânzătorul
carea
acordat cumpărătorului un termen pentru
plata preţului, poate refuza pierderea lu-
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Art, 1324

DESPRE

Codul

VINDERI

crului vândut, dacă el a fost înșelat în
garanţiile ce i sau dat pentru plata pre-

crului

vândut,

dreptul: de retenţie. (Baudry et Saignat,
Vente, No. 307; Alexandresco, VIII, partea II, p. 236).

țului.
11.

(Dalloz, R&p. Vente, No. 712).
Dacă vânzătorul
a predat lucrul
deşi

Art.

era

în

drept

1324.

1441,

1825;

refuze

(Civ.

Depuis

Civ.

(a
Aluviune

chose

ALFABETIC
doctrină).

3.

| Lucruri

Cheltueli 15, 16.

20.

“Compensaţie 18.
-Condiţie suspensivă 4, 17—
19,

nedeterminate

Mărfuri 8,
Modificare
Mostră 7.

'Contrazicere 1.

6,

Plus-valuiă 3,
Predare 1 urm.
Preţ 12, 13, 18,
Prezumpţiune 15.
Recoiţă 9, 15, 16, 19.
Rezoluţiune 5.
Riscuri 1, 6.
| Termen 13, 14.
| Terţ 16.
|

Potrivit
momentul

|

dispoziţiunilor

art.

vânzării.

Această

se găsea lucrul

1614 e.
dispozi-

în momentul

înche-

ierei contractului, şi în vederea cărei stări
cumpărătorul a tratat, iar nu că lucrul

vândut

ar fi în riscurile vânzătorului

pâ-

nă la
predare,
deoarece
admiţându-se
o asemenea interpretare, art. 1014 c. civ.

îr. (1324 c. civ. rom.) ar fi în contrazicere

cu art. 16024

şi 1245

ce.civ.

îr,

(1535

şi

1102

c. civ. rom.), (Duvergier, Vente, I, No. 273;

Duranton, XVI, No. 208; Aubry et Rau, ed.
4-a, IV. $ 354, text şi nota 18, p. 364: Dal-

loz, Râp.. Vente. No, 634; Suppl., Vente,
No. 287; Laurent, XXIV, No. 18î; Huc, X,
No. 85: Baudry et Saisnat, Vente, No. 311;

Guillouard,

Vente,

I,

No.

221;

dresco, VIII, partea II, p. 241)..

Alexan-

2. Cumpărătorul va suferi toate schimbările produse în starea lucrului vândut,

independent de faptul vânzătorului, cum
ar fi consecinţele cazurilor fortuite posterioare vânzării, care ar face să piară sau
să se deterioreze lucrul vândut. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 511; Alexandreseo,
VIA, partea

II, p. 244).

e asemenea,

cumpărătorul

va

544, 972, 1018,

âtre delivrte

ă

en

l'tat

ou

elle

se

Paequtreur.

fiia de măririle de valoare rezultate din
o cauză străină de faptul vânzătorului,
cum ar fi de aluviunea formată lângă i-

care

sar

îndeplini.

(Troplong,

II, p. 244).

țiune înseamnă că vânzătorul nu are dreptul să schimbe, prin faptul său, în întervalui dintre vânzare şi predare, starea în

care

doit

pensivă,

. civ, Îr, (1524 e. civ. rom.) lucrul trebueşte
să fie predat în starea în care se află

în

lu-

Vente, Î, No. 318; Dalloz, Râp., Vente, No.
635; Comp.: Alexandresco,
VIII, partea

Doctrină.

1.

cere restituirea

mobilul vândut. (Duvergier, Vente, ], p.
518, nota 2; Baudry et Saignat, Vente, No.
541, 516; Guillouard, Vente, Î[, No. 270;
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 241).
4, Aceste soluțiuni au loc, chiar dacă
vânzarea s'ar fi făcut sub condiţiune sus-

1, 2, 5.

| Pierderea lucrului 2.

“Convenţie contrară 9, 17,
Daune-interese 5.
Deteriorare 2.
Dobânzi 12, 13, 18.
Forţă majoră 2,
Fructe 9—20,
Imobil 11.
Locaţiune 11.
Lucruri
certe și determi- nate 6, 20.

poate

Fr. 1614).

ce jour, tous les fruits appartiennent
INDEX

mai

predat, deoarece a pierdut definitiv

483 urm., 488 urm., 522—525,

Pr. Civ. 565;

Text. fr. Art. 1614. — La
au moment de la, vente.

trouve

pre-

el nu

Lucrul trebue să fie predat în starea în care se
vânzării. Din acea zi toate fructele sunt ale

afla în momentul
cumpărătorului.

să

darea,

civil

pro-

5. În cazul când vânzătorul ar aduce
“modificări lucrului vândut, dela vânzare
până la predare, cumpărătorul îl poate
obliga să repue lucrul în stărea în care
se găsesc în momentul vânzării, iar dacă

aceasta

ceară

este

posibil,

are

vânzării

Alexandresco,

VIII,

terese.

311;

nu

rezoluţiunea

(Baudry

et

Saignat,

dreptul

cu

să

daune-in-

Vente,

partea

No.

II,

p.

242).

6. Dispoziţiunile art.
1614
c. civ, îr.
(1524 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea.
numai la vânzarea de lucruri certe şi de-

terminate.
lucruri
predea

predare

vânzarea

riscurile

(Baudry

xandresco,
7.

Dacă

are

de

obiect

în genere, vânzătorul va trebui
lucruri în bună stare, iar până
et

In 'caz

sunt

Saignat,

în

Vente,

sarcina

No.

vânzare

făcută

vândut

mărfuri

sa,

312;

Ale-

după

mo-

VIII, partea II, p. 242).
de

să
ia

stră, vânzătorul va trebui să predea lucrul conform mostrei. (Baudry et Saignai,
Vente, No. 512; Alexandresco, VilI, partea II, p.

8. Dacă

242).

sau

fabricate

de o anumită casă, vânzătorul nu va putea preda mărfuri fabricate de altă casă,

chiar dacă ele ar fi de o calitate superioară. (Baudry et
Saignat,
Vente, No.
512; Alexandresco, VIII, partea II, p. 249).
9. Cumpărătorul, fiind proprietarul lucrului vândut: din momentul vânzării, are
dreptul la fructele care se găseau prinse
de rădăcini sau de ramuri în acel moment,

de

prăsila

turmelor,

ete.,

convenţie contrară. (Troplong,
No. 319; Dalloz. Râp., Vente,

—-630 —

afară

de

Vente. I,
No. 636;

Codul
Baudry

civil:

DESPRE

et Saignat,

Venie,

No.

315;

Gu-

illouard, Vente, I, No. 222; Alexandresco,
VIII, partea II, p., 242).
10. Dispoziţiunile art. 1614 $ 2 c. civ.
în. (1524 $ 2 e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea la fructele de orice natură, naturale, industriale şi civile. (Baudry et
Saignat, Vente,
No.
515;
Alexandresco,
VIII, partea Il, p. 242).

11].

Astfel

dacă

obiectul

vânzării

era

un imobil care se găsea închiriat în momentul vânzării, din acel moment, cunmpărătorul va avea dreptul la. preţul loca-

ției, iar dacă

atunci

anul

put, preţul locaţiunii se
vânzător şi cumpărător,

ți

pul

59).

12.

scurs.

(Dalloz,

era

deja

înce-

va împărţi între
proporțional cu

Râp.,

Vente,

No.

13. Această soluţiune

are loc, afară de

oarece

există

zării.

(Demante

cheliueli

VII,

Vente,

No.

315;

Alexandresco,

dată

posterioară

vânzării.

cheltuelile

cu

preţului.

No.

313;

şi tot ce a

p. 245).

et tout ce
INDEX

qui

ALFABETIC

Accesorii Î urm.
Acţiune în daune 10,
Adjudecare_49.

de lucruri în genere,

Aluviune 27.
Antreprenor 11.
Apreciere suverană
Arhitect 11.
Butoae 22.
Cal 36, 37, 38.
Canale 20, 29.

Cărbuni 26,
Cariere 26.
Chei 19.
Clădire 14—22, 44, 42.
Comerciant 4î, 42,
Corabie 32, 33.
Coteţ

17.

Drepturi personale
Drepturi reale 6.
Fâneţe 24.
Fântână 18.
Ferestre 19.

Garanţie

Hamuri

de

11.

36, 37.

cuprinde

acceso-

perpetuu.

dâlivrer la

ă son usage

agricolă

18.

(Civ.

de

construcţie

96,

comprend

26.

Rezervoare 18.

ervitute
6, po 24,
21.

Sobe

,

Statui 19,
Ş

Uz 6, 13,

Nisip 26.
Obiceiuri

Uzină
Vânat

Opere

de. artă 39,

Peatră 26,
Peşte

— 631—

24, 35.

31.

proprietate

.

Moară 28, 29, 30),
Oglinzi 13.

ses

Planuri 7, 8.
Predare 1 urm.
Proprietate 2.
| Recolte 25,

tiu, de

Minerale

467
1615).

ea 36.

Ă

41, 4.

Materiale
M22

chose

perpâtuel.

30.

Locaţiune

Firmă 41, 4,
Folos 3,
Fond de comerț 40, 433—48.
Grădină 12.
Grajduri 14.

lucrul
său

Lemne 26.
Licitaţie 49.
39.

a căror fructe apar-

1396, 1400, 1824; Civ. Fr.

Isvoare

Diguri 15.

5.

uzul

Irigaţie 24.

Daune-interese 10.
Degradări 10.
Destinaţie 1, 23, 24,

II,

țin vâuzătorului până la îndividualizarea
lor. (Baudry et Saignat,. Vente, No. 313;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 242, 245).

Taz 31.
Imobil 6-61.
Incuetori 19.
Îngrăşăminte

Curte 17.

Vente,

partea

244, nota 1).
20. Dispoziţiunile art. 1614 $ 2 c. civ.
fr. (1324 $ 2 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea numai la vânzările de corpuri
certe şi determinate, iar nu şi la vânzările

I'obligation*

(la doctrină).

VIII,

p.

de

a 6t€ destin€

et Saignat,

Vente, I, No. '322; Dalloz, Râp., Vente,
No. 641; Alexandresco, VIII, partea Il,

fost destinat la

Test. fr. Art 1615. —

145;

19. Fructele prinse de rădăcini sau de
ramuri,
în momentul îndeplinirii condițiunii, se cuvin cumpărătorului. (Troplong,

urm., 482 urm., 488 urm., 903, 1336,
accessoires

vân-

Sanierre,

[I, No.

se compensează

(Baudry

Alexandresco,

Art. 1325. — Obligaţiunea de a preda
riile sale

de

cu 'dobân-

de-

recolta,

Colmet

46 bis, [; Planiol,

condiţiunii,

zile

cumpărătorului.
a plăti vânzăto-

făcute

aceste

-pul

XVI, No. 214; Dalloz, Rp,
Vente, No.
658; Baudry et Saignat, Vente, No. 315).
rului

et

că

în preţul

nota 62, p. 75; Laurent, XVII, No: 84).
18. In acest caz, fructele culese în tim-

cis
că o astfel
de stipulaţie cuprinde
clauza prin care se arată că cumpărătorul
va intra în folosința lucrului vândut la
anumită dată
dela
vânzare, (Duranton,
15. Fructele se cuvin
fără ca el să fie obligat

socotite

313; Ale-:
245, 244;
IV $ 50,

VIII,

Sa

prezumpţiunea

Baudry et Saignat, Vente, No.
xandresco, VIII, partea II, p.
Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a,

partea II, p. 245).
14. Părţile pot conveni ca fructele să
se cuvie cumpărătorului numai dela o a-

numită

No.

fost

Demante et Colmet de Santerre, V, No.
98 bis, I; Dalloz, Râp., Vente, No. 64;

convenţie: contrară, chiar dacă vânzătorul
are termen de predare. (Baudry et Sai-

gnat,

au

Alexandresco,
VIII,
partea
II, p. 24%,
nota 5).
16. Dacă cheltuelile cu recolta au fost
făcute de un terj, acesta va avea dreptul
să le ceară dela cumpărător, însă în acest
caz, cumpărătorul va putea cere restituirea sumei plătite dela vânzător. (Demante
et Colmet de Santerre, VII, No. 46 bis,
I; Alexandresco, VIII, partea II, p. 243,
nota).
_:
17, Fruciele se cuvin
vânzătorului în
cazul unei vânzări făcute sub condiţiune
suspensivă, chiar
dacă
se îndeplineşte
condiţiunea. (Troplong, Vente, 1, No. 5%2;

Cumpărătorul are dreptul la fructe

din momentul vânzării, chiar dacă nu a
plătit prețul, însă în acest caz, el va trebui să plătească dobânzi la preţ până în
momentul plăţii lui. (Duranton, XVI, No.
215; Troplong, Vente, I. No. 319: Dalloz.:
Râp., Vente, No. 657: Baudry et Saignat,
Vente, No. 315).

Art. 1325

VINDERI

28, 29, 30.
9,

Vânzare 1 urm.

Vin

34, 35.

Zid despărțitor 12

:

7, 8,

Art. 1325

DESPRE

la

Doctrină.

Codul

VINDERI.

cumpărător.

654: Suppl.,

(Dalloz,

Vente,

Rep.,

civil

Vente,

No. 296).

No.

Ă

]. Potrivit dispoziţiunilor art. 1615 c.
civ. fr. (1525 ce. clv. rom.) obligaţiunea
de

1]. Sunt considerate
ca accesorii ale
imobilului şi trec la cumpărător, acţiunile
de garanţie care aparţin
vânzătorului în

şi tot ce a fost destinat la uzul său perpetuu. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No.

baza

2, Pentru înţelesul cuvântului:
„accesoriu“, va trebui să ne raportăm la titlul
Proprietății, deoarece
niciun articol din
materia . vânzării nu prevede nimic în această privinţă. (Duvergier, Vente, I, No.
274; Dalloz, Râp., Vente, No. 649).

rea vândută. (Dalloz, Râp.. Suppl., Vente,
No. 296; Guillouard, Vente, I, No. 228).

a

preda

lucrul,

cuprinde

accesoriile

sale

290).

3,

Prin

înţeleg

accesoriile

lucrurile

pe

alipit la acest lucru,

lucrului

care

vândut

proprietarul

astfe încât

dacă

se

le-a

ar

îi despărțite, lucrul nu ar fi complect şi
nu ar mai prezenta acelaşi folos pe care
conta cumpărătorul. (Baudry et Saignat,
Vente, No.
514;
Comp.:
Alexandresco,

VIII,
4.

partea

II, p. 247).

Aplicaţiunea

,

dispoziliunilor

ari.

1615 c. eiv. fr. (15325 c. civ. rom.) este subordonată examinării minuţioase a clauzelor actului de vânzare, deoarece se va
putea cunoaște întinderea obligaţiunii de
predare, numai după ce se
vor
studia
clauzele şi se vor examina împrejurările
în care
sa
încheiaat
contractul. (Guillouard, Vente, I, No. 2309).

5.

Tribunalele

vor

veran dacă un lucru
accesoriu al lucrului

Art. 1615, No.

tea TI, p. 244).
6.

Vânzarea

aprecia
constitue
vândut.

1; Alexandresco,
unui

în mod

su-

sau nu un
(Marcad6,

VIII,

imobil,

atrage

par-

în

art.

1792

şi

2270

e.

civ.

fr.

(1485

ŞI

1902 e. civ. rom.) contra arhitectului şi
antreprenorului care au construit clădi„12. Vânzare unei case cuprinde grădina închisă în zidurile de împrejmuire.
(Troplong, Vente, I, No 523; Dalloz, Râp.,

Vente, No. 645; Baudry et Saignat, Vente,
No. 317; Alexandreseco, VIII, partea II,
p.

945),
,
,
13. De asemenea, oglinzile, statuile şi
alte obiecte pe care art. 525 ce. civ, fr.
(469 c. civ. rom.),
le
consideră aşezate
perpetuu.
(Troplong, Vente, I, No. 323;

Dalloz, Rp., Vente, No.
Saignat, Vente, No. 317).

643;

Baudry
,

et

14. De asemenea, grajdurile care ţin de
clădire, (Troplong, Vente, I, No. 325; Dal-

loz, Râp., Vente, No. 645: Baudry
nat, Vente, No. 517;
partea II, p. 245).
15. De asemenea,

et Saig-

Alexandresco,

VIII,

digurile

apără

care

clădirea de apele unui râu sau ale mării.

(Troplong, Vente, 1. No. 525; Dalloz, Rep.
Vente, No. 645; Alexandresco, VIII, par-

tea II, p. 245).

-

16. De asemenea, jumătatea din zidul
despărțitor. (Troplong, Vente, I, No. 533;

Dalloz, Râp., Vente,
17. De asemenea,

No. 645).
podul casei,

curţile

şi coteţele de păsări. (Troplong. Vente.
ÎI, No. 325; Dalloz, Râp., Vente, No. 645;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 245).

principiu, vânzarea de plin drept, a tuturor drepturilor imobiliare destinate la
uzul său perpetuu, cum ar fi servituţile
active. drepturile de a lua apă, de trecere,
ete. (Dalloz, Râp., Vente. No. 645; Alexandresco, VIII, partea Ii, p. 245).
7. Sunt considerate ca accesorii, pe care
vânzătorul trebueşte să le predea cumpă-

şăminte - agricolă, fântânile şi toate accesoriile Jor, rezervoarele de apă. (Troplong,
Vente. 1, No. 523; Dalloz, Rep., Vente, No.

nurile
plong,
Venie,

chid magazinele,
ete.
(Troplong. Vente,
I, No. 523; Dalloz, Rep, Vente, No. 645;
* Alexandresco, VIII, partea II, p. 245).
20. De asemenea, canalele prin care se

rătorului,

titlurile

de

proprietate

cu

pla-

şi toate actele lămuritoare.
(TroVenie, I, No. 324: Dalloz. Rep,
No. 658;- Alexandresco, VIII, par-

tea II, p. 245).

8. Vânzătorul este obligat să predea numai actele şi planurile pe care le posedă,
nefiind obligat a scoate copie de pe acele
cate sunt
depuse
în
arhivele
publice
(Troplons, Vente, [, No. 524: Dalloz, R6p.,
Vente, No. 658).
9. Nu sunt
considerate
ca
accesorii,
drepturile
personale ale cumpărătorului,
cum ar fi dreptul de vânătoare pe proprietatea vecinului.
(Baudry et Saignat,
Vente, No. 318).
10. De asemenea, nu sunt considerate

ca

accesorii

necesare

ale

imobilului,

ac-

țtiunile de despăgubire şi de daune-interese pe care le poate exercita vânzătorul
contra terţilor, pentru degradări sau alte
fapte daunătoare comise asupra imobilului înainte de vânzare și care deci nu tree

18.

De

asemenea,

gropile

pentru

îngră-

645; Alexandreseo, VIII, partea II, p. 245).
"19, De asemenea, uşile, ferestrele, încuetorile,

cheile,

ușile

de lemn

care în-

scurg apele din casă, deşi aceste canale
se prelungesc în afară de casă. (Troplong,
Vente. [. No. 525: Dalloz, Bâp., Vente, No.
643; Alexandresco, VIII, partea II, p.. 245,
nota 10).
21. Nu sunt accesorii şi deci nu se cuprind în vânzare,
sobele
care nu
sunt

fixate de parchet sau de zid, deşi extrimitatea tubului de ieşire a fumului este fixat

de horn.

(Troplong,

Vente, I, No. 523; Ale-

clădirea însă
nu
încă, nici butoaele
din beciu, care nu

au
fost întrebuințate
și alte lucruri mobile
au fost fixate peniru

xandresco, VIII, pariea II. p. 24, nota 9).
22. De asemenea, nici cărămizile sau
alte materiale cumpărate pentru a repara

veșnicie.

No.

535;

Dalloz, Râp., Vente, No. 644).
23. Suni considerate ca accesoriile

fon-

-— 632 .—

(Troplong,

Vente,

I,

-

Codul
dului

civil

DESPRE

rural,

prin

obiectele

destinaţie,

fondului,

considerate

şi aparţin

imobile

cumpărătorului

fără să fie necesar

a fi formal

vânzare. (Dalloz,
actul de
cuprinse în
Râp., Biens, No. 126; Huc, X, No. 8;
Baudry et Saignat, Vente, No. 515; Alexandresco, VIII, partea II, p. 246; Comp:

Troplong,

Vente, Î, No. 523; Dalloz, Rep.

Suppl., Vente, No. 291).
94, Vânzarea unui
teren de fâneţ, cu
toate drepturile, facultăţile şi servituţile
active şi pasive, care depind de el, cuprinde în mod necesar apele care serveau
vânzătorului pentru irigația fâneţului, cu
ioate că, la epoca vânzării, cursul de apă
nu prezenta. caracterele
unor servituţi,
nici acele de destinaţie a părintelui de familie. Chiar dacă clauza nu sar fi trecut
în actul de vânzare, ea ar fi trebuit supleată ca find prescrisă de obiceiu şi e" chitate, (Baudry et Saignat, Vente, No.
517; Guillouard, Vente, Î, No. 225).
25. Constituesc un accesoriu, recoltele
prinse de rădăcini, nu însă şi cele desli-

pite de pământ.

(Alexandresco,

VIII, par-.

tea II, p. 247).
26. Nu fac
parte
din
fond, lemnele
tăiate,
cărbunii,
mineralele,
pietrele şi
nisipul extras din cariere şi mine. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 247).

27.

Constitue

un accesoriu

care se cu-

vine cumpărătorului, aluviunea
formată,
la marginea terenului vândut, înainte de
vânzare. (Dalloz, Râp., Propriât6, No. 588;
Baudry et Saignat, Vente, No. 316; Guillouard, Vente, 1, No. 270; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 247).
28. In caz de vânzarea unei mori sau
unei uzini care se mişcă prin ajutorul apei, se cuprinde în mod necesar şi dreptul

de a lua apă pentru cumpărător. (Lroplong, Vente, Î, No.
525; Dalloz, R6p.
Vente, No. 647; Alexandresco, VIII, par-

tea IT, p. 248).-

-

29. De asemenea, această vânzare cuprinde şi canalul făcut pentru a duce
apa necesară pentru. mișcarea morii sau
uzinii. (Duvergier,
Vente,
IL, No.
25:

Troplong, Vente, Î, No. 525; Dalloz, Rep,
Vente, No. 647; Huc, X, No. 87; Baudry et
Saignat, Vente, No: 517; Gnuillouard, Ven-

te,

IL, No.

225;

Alexandresco,

VIII,

partea

II, p. 248).

30. De asemenea şi izvoarele care alimentează cu apă canalul, dacă aceste izvoare aparţineau
vânzătorului.
(Dailoz;

Râp.,

3].
peşte,

Rep.,

Suppl., Vente, No.

292).

Vânzarea unei iaz în care se cultivă
cuprinde şi peştele din el. (Dalloz,

Eaux,

No.

275;

Alexandresco,

VIII.

,
"partea II, p. 246). .
39, Vânzarea
unei
corăbii,
cuprinde
toate lucrurile care constituese accesoriile

sale necesare

cum

sunt:

catargul,

cârma,

pânzele, ancorele, etc. (Troplong, Vente, Î.
No. 325: Dalloz, Rep, Vente, No. 657; Alexandresco, VIII, partea II, p. 247).

33. De asemenea, vânzarea unei corăbii,
cuprinde și salupa destinată serviciului ei,

Art,

VINDERI

1895.

(Troplong, Vente, I, No. 523; Dalloz, Rep.

Droit maritime, No. 121; Venie, No. 657;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 247).
34. Vânzarea vinului în sticle sau în
butoae, cuprinde, în general, vinul şi va-

sele. (Proplong, Vente, IL, No. 325: Dalloz,
R&p., Vente, No. 662; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 249).
.

35. In orice caz, în această materie se
vor lua în consideraţie obiceiurile şi împrejurările, pentru a vedea care a fost intențiunea părților contractante. (Troplong,
Vente, I, No. 525; Dalloz, Râp., Vente, No.

662;

Suppl.,

Saignat,

36.

Vente,

Vente,

În cazul

când

et

Baudry

302;

No.

No. 319).

se vinde

un

cal, a-

ceastă vânzare nu cuprinde şeaua şi hamurile, decât dacă în momentul vânzării,
calul avea
pe el hamurile.
(Troplong,
Venie, |, No. 525; Dalloz, Rep., Vente No.
665; Baudry et Saignai, Vente, No. 324;

Alexandresco,

VIII,

partea

II, p.

248).

37. Vânzarea unui cal, cuprinde şi căpăstrul pentru a-l putea conduce. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 524).

38.

Vânzarea

unui

cal pe care vânză-

torul îl declară de sânge,

obligă

pe vânză-

tor să predea cumpărătorului biletul de
origine al calului vândut, (Baudry et Sai.

enat, Vente, No, 524).
39. Vânzarea unui tablou sau a altei
lucrări artistice, cuprinde şi dreptul pentru cumpărător de a consimţi sau nu la
reproducerea acestor opere, afară de convenţie 'sau lege specială contrară. (Dal-

loz, R€p., Suppl., Vente, No. 305; Huc, X,
No. 91; Baudry et Saignat, Vente, No. 533;

Guillouard, Vente, [, No. 235 urm.; Alexandresco, VIII, partea II, p. 248; Contra:
Pouillet, De la propriste littâraire et artistique, No. 363).
!
0. Vânzarea unui fond de comerţ cuprinde, mărfurile din magazii cu rafiurile
cutiile, teşgheaua şi instrumentele de cântărit şi măsurat, precum şi insigna dela
uşa magazinului, marca, dreptul de a se
folosi de numele. vânzătorului şi registrele
de contabilitate. (Troplong, Vente, I, No.
523; Dalloz, Râp., Industrie, No. 374; Vente, No. 659; Suppl., Vente, No. 297, 29%;

Baudiy

et Saignat,

Vente,

No.

520:

Gu-

illouard, Vente, ÎI, No. 251 urm.; Alexandresco, VIII, partea II, p. 247).
41, Dacă un comerciant,
proprietarul
casei în care exercită comerţul vinde casa,
continuând a-şi exercita în aceeaş casă
comerțul, ca locatar al imobilului vândut,
el va continua a să se folosească de insigna dela uşa magazinului, deoarece ea

nu.a

fost cuprinsă

în

(Huc, X, No. 90; Baudry

vânzarea

casei.

et Saignat,

Vente,

No. 320; Guillouard, Vente,
Alexandresco, VIII,
partea
nota. 7).
42. In cazul când

I, No. 231;
II], p. 247,

proprietarul

mai

mul-

tor case vinde o casă din fundul curţii sale,
unui comerciant pentru a-şi exercita în
această casă comerțul său, el trebueşte
să permită acestui comerciant ca să pue

— 633—

Art. 1326

DESPRE

-o insignă
a

pe

înştiinţa

casa sa dela

publicul

stradă,

despre

său.

(Guillouard, Vente, 1, No. 235; Alexan-dresco. VIII, partea Il, p. 247, 248).
43.

Proprietarul

are dreptul
treze

ca vânzând

clientela.

(Dalloz,

Vânzarea

unui

No. 574, 577).
44.

unui

fond

fondul

de

fond

de

comerţ,

să-şi păs-

Râp.,

Industrie,
comerț

cu-

rinde şi contractul de închiriere al locaului

în

care

se

exercită

49.

pentru

comerţul

comerţul.

silite.

(Dalloz. Hep., Suppl., Vente, No. 301).
46, Vânzarea unui fond de comerţ. cu-

prinde pentru cumpărător. afară.de convenție
. contrară, dreptul de a se intitula
succesorul vânzătorului.
(Dalloz,
Rp,
Suppl., Vente, No. 299; Huc, X, No. 9,

et

Saignat.

a vânzătorului.
dustrie

200:

et

Vente,

et

520;

Gu-

Î, No. 232).
unui fond de comerț cude conierț sau de fabrică

(Dalloz,

commerce,

Baudry

No.

No.

Saignat,

Rep.,

Suppl.,

197:

Vente,

Vente,

No.

In-

No.

520.

321).

48. Vânzarea unui fond de comerţ cu
clientela, aduce pentru vânzător interdicfiunea de a deschide un comerț similar în

împrejurimile fondului
Râp., Suppl., Vente, No.

vândut.
300).

(Dalloz,

-(Dalloz,

art.

1615

civil

ce, civ,

fr.

îşi găsesc aplicaţiunea
în urma unei vânzări

Rep.,

Suppl.,

Venie,

No.

299; Guillouard, Vente, [, No. 258; Alexandresco, VIII. partea II, p. 248, 249).
avea la data căsătoriei, prezumpţiunca pre
cu

50. A se vedea: art. 903 din codul civil
notele

respective.

.

Jurisprudenţă

(Dal-

prinde și construcţiile făcute pe terenul
închiriat. pentru exploatarea acestui fond.

illouard, Vente,
47, Vânzarea
prinde şi marca

Dispoziţiunile

(1325 ce, civ. rom.)
și la adjudecările

loz, Rep., Industrie, No. 5374; Vente, No.
659),
45, Vânzarea unui fond de comerţ cu-

Baudry

Codul

VINDERI

(Continuare

dela

1924 până

Ia 1927)

1, Poirivit dispoziţiunilor articolului 1525
din codul civil, vânzarea lucrului are de
efect a transmite odată cu lucrul şi accesoziile lui, iar doctrina arată că între aceste
accesorii intră şi acţiunea în nulitate bazată pe incapacitatea femeii măritate, care
nu constitue un drept personal ataşat de
persoana incapabilului, mai cu seamă când
în actul de vindere-cumpărare se transmite
în mod expres şi acțiunea
în nulitate,
(Trib. Ilfov, S$. III, c. e., 245 din 3 Mar-

iie 1925, Pand,

Săpt, 15/1926),

2, Comite omisiune esenţială instanţa de
fond care nu examinează apărarea arendaşului că, terţiul achizitor după promulgarea legii agrare a moşiei arendate, nu
poate invoca disp. art. 30 |. agrară, deoarece

prin

actul

de

vânzare

nu

i s'a

acordat

dreptul de a cere rezilierea contractului
pe acest temei. (Cas. I, dec. 1800 din 5

Martie

1926,

Curier

Jud.

36/1926).

Art. 1826. — Vânzătorul este dator să predea cuprinsul lucrului
vândut în măsura determinată prin contract, însă cu modificările mai
jos arătate. (Civ. 1327 urm., 1333 1454; Civ. Fr. 1616.
Text. fr. Art. 1616. — Le vendeur est tenu de dâlivrer la contenance telle

.qwelle est portte au contrat, sous les modifications

ci-apris

exprimtes.

Ribliografie” (continuare).
Ar.EXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas. [, 1909 din 4 Nov. 1924, Curier Jud. 14/1926;
ANTONIADE M., Notă sub Cas. [, 196 din 1 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1926, [, 28.
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2. In cazul vânzării unui imobil, care
esie mai mare sau mai mie decât este
arătat în contract, se vor aplica dispozițiunile art. 1617—1625 e. civ. în. (1527—
1554 c. civ rom.). (Dalloz, Re€p., Suppl:

(la doctrină).
Condiţiune 8.
Imobil 2—10,
Tatindere 6-10.
Licitaţie 4, 5.
Lucruri mobile 3,
Măsurare 6, 8, 9, 10.
Predare 1 urm,

Preţ 6, 9.
Rezoluţiune 10.
Suprafață 6—10.
Vânzare î urm.
' Vânzare în bloc 7,
| Vânzare silită 4, 5.
|

Vente, No. 351;

II, p. 249, 250),

3. Dispoziţiunile

Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1616 e. civ.

fr. (1526 ce. civ. rom), vânzătorul
este
dator să predea cuprinsul lucrului vândut
în măsura determinată de contract, (Dal-

loz, Rep., Suppl;, Vente, No. 351;
dresco. VIII, partea II, p. 249).

Alexandresco,

Alexan-

ari.

VIII, partea

1616—1625

c. civ.

fr. (1326—1554 e. civ, rom.), își găsesc aplicaţiunea numai la vânzările de imobile iar
nu și la vânzările de lucruri mobile. (Du-

ranton,

XVI,

No.

241; Duvergier, Vente, I,

No. 304; Troplong, Vente, 1, No. 352; Laurent, XXIV, No. 206; Huc, X, No. 9%; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 354, text şi nota
42, ŢI 369; Laurent, XXIV, No. 206; Huc,

X,

— 634—

No. 92; Baudry

et Saignat,

Vente,

No.

Codul.

civil

” DESPRE

VINDERI

326; Guillouard, Venie, I, No. 288; Comp.
Alexandresco, VIII, partea II, p. 249, 250,
nota 5).

imobil

4. De asemenea, dispoziţiunile art. 1616—

1623 c. civ. fr. (1326-—1534 c, civ. rom),
îşi găsesc aplicațiunea nu numai vânzărilor
e bună voie, ci şi vânzărilor publice vo-

luntare sau silite. (Duvergier, Vente, I, No.
300; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 354, text
şi nota 31, p. 367; Dalloz, Râp., Vente. publique

d'immeubles, No.

1800 urm.:

Suppl.,

Vente, No. 359; Vente, publique d'immeubles, No. 396 urm.; Laurent, XXIV, No. 198;
Huc, X, No. 97; Baudry et Saignat, Vente,
No. 545; Guillouard, Vente, Î, No. 23;
Alexandresco,

5. După

sură,

determinat
fără

a

asupra

fixării

preţului,

cum

ar

îi

preţ pe mă-

întinderea

totală, vân-

țul

fixat.

(Dalloz,

Rep.,

Venite,

No.

718;

Guillouard, Vente, [, No. 260; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 249).
10. În acest caz însă, dacă întinderea
terenului rezultată la măsurare, ar îi cu
totul deosebită de aceea pe care contau
părţile contractante, cumpărătorul ar putea
cere
rezoluțiunea
vânzării.
(Duvergier,
Vente, I, No. 299; Guillouard, Vente, I, No.

260).

Jurisprudenţă

altă părere, aceste articole sau

(1526 urm. c. civ. rom.), nu-şi găsesc apli-.
cațiunea la vânzările, în care cuprinsul
obiectului vândut nu are decât un rol
secundar şi nu a avut decât influenţă prea

cu anume

terminat şi vânzarea va deveni pură și
simplă când terenul va fi măsurat şi pre-

VIII, partea II, p. 257).

6. Dispoziţunile art. 1616 urm. c. civ. În.

arăta

zarea fiind condițonală, preţul fiind nede-

cel puţin art. 1619 c. 'civ. fr. (1329 c. civu
rom.), nu-şi găseşte aplicațiunea la vânzarea silită; (Troplong, Vente, I, No. 459,
nota 1).

mică

Art. 1327

(Continuare

1. Atunci
la

când

o anume

când

cu

dela 1924 până

alte

la 1927)

se vinde un teren până

împrejmuire.

cuvinte,

fixă

şi precisă,

individualizarea

şi

specificarea obiectului în mărimea și cuprinsul său părțile le-au lăsat referindu-se
la anume semne pe teren, fie semne na-

de

vânzare,

turale: o cută de teren, o adâncitură, etc,
fie semne convenţionale: o împrejmuire,

nicio

indicație

un gard făcut de mâna omului, etce., arătarea suprafeţei fie şi în mod precis, nu
poate ajuta pe vânzător întru nimic atunci

şi nota 22, p. 364; Huc, X, No. 92; Baudry
et Saignat, Vente, No.
326;
Guillouard,
Vente, ], No. 258; Alexandresco, VIII, par-

stăpânirea prin îndepărtarea de semnul la
care s'au referit prin conveunţiune, când
acest semn a existat în realitate, cum este

în

cazul

când,

în

contractul

imobilele vândute au fost descrise prin nu-

mele

lor,

situaţia

lor,

fără

asupra întinderii lor. (Duranton, XVI,
No.
220; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 5 354, text

tea II, p. 249).
7. De

asemenea,

dispoziţiunile

acestor

articole nu-şi găsesc aplicaţiunea când imo-

bilul a fost vândut în bloc, astfel cum se
găseşte, fără ca părţile să se preocupe de

întinderea lui, chiar dacă ea ar fi fost
arătată în contract. (Duvergier, Venie, [,
No.

281;

X, No.

Laurent,

92; Baudry

XXIV,

No.

187;

et Saignat, Vente,

Huc,

No.

326; Guillouard, Vente, I, No. 259; Alexandresco, VIII, partea Il, p. 249).
:
8; De asemenea,
dispoziţiunile acestor
articole nu-şi găsesc aplicaţiunea când sa
vândut un anumii număr de măsuri de

luat din întinderea unui

preț

măsura,

câmp,

vânzarea

în

cu anume

acest

caz

fiind

condiţională şi lucrul vândut fiind incert
şi vânzarea nu devine pură şi simplă decât
atunci când lucrul a fost determinat prin
măsurare.

(Dalloz,

R€p.,

Vente,

No.

718;

Guillouard, Vente, Î, No. 260; Alexandresco,
VIII, -partea Il. p. 249).
9.

De

asemenea,

Art.
cuprinsul

când

sa

vândut

un

când pretinde cumpărătorului să-şi reducă

în speţă, sub motiv că ar stăpâni mai mult
decât

suprafaţa

Şi aceasta

arătată în contract.

rezultă din faptul că părţile

au subordonat individualizarea şi mărimea
obiectului vândut în cuprinsul său existenței semnului pe care l-au hotărît şi primit
ca hotar, adică ca limită a terenului vândut, cu toată fixarea precisă în metri pătraţi a. suprafeţei vândute, Numai astfel
se pot armoniza aceste două determinări a
obiectului vândut. (Trib. Buzău, S. II, sent.
civ+ No. 49 din 27 lanuarie 1925, Jur. Gen.

1926, No. 190).
2. Din

moment

că vânzarea

ce se constată în

.

fapt

unei porțiuni de moşie poartă

asupra unei părți certe şi determinate,
aparţine instanței de fond să tragă această
constatare

din

interpretarea

contractului,

interpretare care nedenaturând sensul clar
al termenilor, nu poate fi supusă cenzurii
Curţii
Aprilie
3. A

de Casaţie. (Cas. II, 196 din
1925, Pand. Săpt. 17/1925).
se vedea: art. 077, nota 4.

1827. — Dacă vânzarea unui imobil s'a făcut cu arătare de
său,

şi pe

atât măsura,

vânzătorul

este dator

să predea

cumpărătorului, dacă acesta cere, cuprinsul arătatîn contract. Neputând, sau cumpărătorul necerând, vânzătorul este. dator să suiere o scădere proporțională la preţ. (Civ. 1326, 1328 urm., 1334,
1347

urm.,

1

1436,

1454;

Civ. Fr.

1617).

— 685—

Art,

132%

DESPRE

Codul

VINDERI

civil

Tezi. fr. Art. 1617. — Si la vente d'un immeuble a 6t€ faite avec indication de la contenance, ă raison de tant la mesure, le vendeur est oblig de
d6livrer ă Vacqusreur, sil Lexige, la quantit6 indiguce au contrat;
Et si la ehose ne lui est pas possible, ou si l'acutreur ne lexige pas, le
vendeur est oblig6 de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Bibliografie
ALEXANDRESCU

TRAIAN,
INDEX

Nofă

sub

Cas.

(contiuuare).

], 1909 din 4 Nov.

ALFABETIC
Măsură 1, 2, 14,15.
Predare 14.
Pret 1, 16.
Râuri 6, 7.
Rezoluţiune 3, 4.
Riscuri 16.
gant 7,
cadere din preţ 2.
Servitute 9.
Suprafaţă 1—4, 6-15,
Terenuri 3.
Vânzare | urm.
Vânzare silită 17.

nu

moduri: 1) După ce sa indicat în contractul: de vânzare întinderea imobilului, vândut, se arată că preţul se fixează la atâi
ce

s'a

indicat

în

(1527

326).

imobil
ue

e. civ. rom.), dacă

s'a făcut

.

A

cu arătarea

vânzarea

su

.

traci, vânzătorul este datot să predea cum-

părătorului cuprinsul arătat în contract
sau în cazul contrar, să sufere o scădere
proporţională din prei, oricât de mică ar
i lipsa, chiar dacă ar fi mai mică decât
a douăzecea parte a cuprinsului declarat

în contract.

(Duvergier, Vente,

IL, No.

285;

Dalloz, Rep., Vente, No. 719; Suppl., Vente,
No. 355, 555: Huc, X, No. 94; Baudry et

Saignat, Vente, No. 528; Guillouard, Vente,
No. 265: Alexandresco, VIII, partea II, p.

259, 255),

„3, Cu toate că art. 1617 e. civ. fr. (1527
C. Civ. rom.), nu acordă ca ari. 1618 c.eiv.
fr (1528 e. civ. rom), cumpărătorului rezoluţiunea vânzării, totuşi el va avea şi

în această ipoteză dreptul să ceară rezoluiiunea vânzării în cazul când va dovedi
că

diferenţa

în mai

puţin

este

Vente,

de cuprinsul
.

astfel

încât

lucrul nu poate folosi la întrebuinţarea pe

această

decât

soluţiune

în cazul

când

au

în

vedere

numai

vânzările

de

LII, No. 251 urm; Duranton, XVI, No. 2%;
Duvergier, Vente, I, No.. 297; Troplong,

unui

său şi pe atât măsura și cuprinsul real al
imobilului este inferior celui arătat în 'con-

loc

roM.), nu trebuesc socotite în calcularea
cuprinsului
imobilului
vândut,
lucrurile
care, atingând imobilul, fac parte din domeniul public, cum suni: drumurile publice
sau râurile care trec pe teren sau îl mărginesc, sau malurile mării. (Pothier, Vente,

2. Potrivit dispoziţiunilor art. 1617 e. civ.
fr.

părere,

avea

1617 şi 1618 c. civ. fr. (1527 şi 1598 e. civ,

contractul

prevăzut de art. 1619 şi 1620 c. civ. fr. (1529
şi 1550 c. civ. rom.). (Baudry et Saignat,
No.

altă

poate

rom.,

de vânzare întinderea imobilului, s'a fixat
prețul fără a se prevedea că preţul este
calculat pe atât măsura. Acesta: este cazul
Vente,

4, După

pământ. (Alexandresco, VIII, partea II, p.
250, nota 5).
6. Pentru aplicaţia dispoziţiunilor
art.

măsura. Acesta este cazul prevăzut de art.
1617 şi 1618 e. civ. fr. (1597 şi 1528 €. civ.
După

14/1926.

în contractul de vânzare sa arăiat desiinaţia pe care cumpărătorul voia so dea
imobilului cumpărat. (FHuc, X, No. 94).
5. Dispoziţiunile art. 1527 urm. ce. civ.

1. Raportul între preţşi cuprinsul imo:
bilului vândut poate fi stabilit în două

2)

Jud.

1, No. 550, 331).

Doctrină,

rom.);

Curier

care el o destina şi dacă ar fi cunoscut-o
nu ar ar fi cumpărat. (Duranton, XVI, No.
225; Duvergier, Vente, ], No. 286: Marcad6, Art. 1617, No. 2; Mourlon, III, No.
558;
Aubry
et
Rau,: ed.
4-a,
IV,
$ 354, text şi nota 30, p. 566; Dalloz, Rep.
Vente, No. 726; Laurent, XXIV, No. 191;
Huc, X, No. 94; Baudry et Saignat, Vente,
No. 550; Guillouard, Vente, Î, No. 277;
Planiol, II, No. 1459; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 255; Contra: Troplong, Vente,

(la doctrină).
Aluviune 10—13.
Apreciere 43.
Bună credinţă 11,
Canal 7.
'Cheltueli 14, 15.
Destinaţie 3, 4.
Diferenţă 1 urm.
Drumuri 6, 8.
Drumuri publice 6.
Exploatare 7.
Imobil 1 urm.
Întindere 1—4, 6—16.
Mare 6.

1924,

.

720;

|, No.

Baudry

Gouillouard,

dresco,

VIII,

552; Dalloz,

et

Rep., Vente, No.

Saienat,

Vente,

Î,

partea

Vente,

No.

No.

269;

ÎI, p. 254).

7, Se vor calcula în cuprinsul

356;

Alexanimobilului

vândut, un canal sau un curs de apă care
este

care

accesoriul

serveşte

fondului

vândut,

la exploatarea

un

drum

fondului,

un

zid sau un şanţ 'care mărginește fondul,
afară de clauză contrară în contractul de
vânzare. (Duranton, XVI, No. 235; Duvergier, Venie, I, No. 297; Troplong, Vente,
I, No. 532; Dalloz, Rep., Vente, No. 724;

Baudry

et

Saignat,

Vente,

No.

illouard, Vente, I, No. 269;
VIII, partea IL, p. 254).

556;

Gu-

Alexandreseo,
-

8. De asemenea, vor întra în calcul, dru-

murile

private

care

traversează

imobilul

vândut, (Baudry et Saignat, Vente, No. 556).
9, De asemenea, terenul pe care se exercită

o servitute

cin înfundat.
Guillouard,

— 636—

de

trecere a unui

fond

ve-

(Dalloz, Râp., Vente, No. 721;

Vente,

IL, No.

269).

Codul

DESPRE

civil

10. Aluviunile formate între vânzare şi
predare nu iniră în calcul, deoarece proprietatea imobilului este transferită dela

data

vânzării.

(Duvergier,

Vente,

I, No.

297; Dalloz, Râp., Vente, No. 722; Laurent.
VI, No. 295; Baudry et Saignat, Vente, No.
356; Guillouard, Vente, I, No. 270; Alexandresco, VIII, partea I[, p. 254, 255).

1]. După altă părere, dacă vânzătorul
“a fost de bună credinţă când a arătat în
contract cuprinsul imobilului vândut, aluviunea va intra în calcul, dacă însă a fost
de rea credinţă, aluviunea nu intră în calcul. (Troplong, Vente, [, No. 555).
12. Dacă aluviunea s'a format. înainte
de vânzare ea va intra în calcul, afară de
clauză “contrară în contract. (Baudry et
Saignat, Venie, No. 556; Guillouard, Vente,
1, No. 270; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 254).
j

13. După

altă părere, în acest caz, tri-

bunalele vor aprecia dacă aluviunea trebueşte sau nu cuprinsă în calcul, după”
împrejurările cauzei, deoarece este posibil
ca vânzătorul să şi-o fi rezervat lui. (Laurent, VI, No. 295).
14. În cazul unei vânzări pe atât măsura, cheltuelile de măsurare sunt în sarsina vânzătorului, deoarece constituese cheltueli de predare. (Dalloz, Rep.,
Suppl.
Vente, No. 558; Guillouard, Vente, I, No.
271; Alexandresco, VIII, partea II. p. 255).
15. De asemenea, cheltuelile de măsurare vor fi în sarcina vânzătorului, când
măsurarea va avea de scop să verifice con-

Art. 1328

VINDERI

tinutul prevăzut în contract şi când la
măsurare se găsește mai mult sau mai puțin decât întinderea indicată, deoarece vânzătorul este în culpă că nu a făcut o indicaţie exactă a cuprinsului, (Dalloz, Rep..
Vente, No. 358).
„16. În cazul prevăzui de art. 1617 c.
civ. fr, (1327 c, civ. rom), vânzarea este
perfectă imediat atât în privința riscurilor
cât şi a transmiterii proprietăţii, în asemenea caz, numai preţul putând să sufere.
oarecare modificări, dacă arătarea întinderii făcută de vânzător nu este exactă.

(Duvergier,

Vente,

I, No.

287;

Troplong,

Vente, |, No. 529; Marcadă, Art. 1617, 1618,

No. 3; Baudry et Saignat, Vente, No. 551:
Alexandresco, VIII, partea II, p. 255,
nota

1; Contra:

17.

Duranton,

Dispoziţiunile

ari.

XVI,

1617

No.

urm.

226).
e.

civ.

fr. (1327 c, civ. rom), îşi găsesc aplicațiunea nu numai la vânzările voluntare,
ci şi la cele silite. (Duvergier, Venite, |.
No. 500: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554,
text şi nota 31, p. 567; Laurent, XXIV, No.

19%:

Baudry

et

Saignat,

Vente.

No.

54;

Guillouard, Vente, Î, No.
272;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 257; Contra: Troplong, Veute, Î, No. 345).

Jurisprudenţă
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1, A

se vedea:

art.

1326,

nota

2.

Art. 1328. — Dacă, din contra, în cazul art. precedent, s'ar
găsi că cuprinsul lucrului e mai mare decât cel arătat în contract,
cumpărătorul poate sau 'a complini preţul după numărul măsurilor
aflate, sau, dacă excedentele cuprinsului aflat se ridică la o a
douăzecea parte a cuprinsului declarat în contract,
zarea. (Civ. 1327, 1329, 1334; Civ. Fr. 1618).
Teat. fr. Art. 1618. — Si, au contraire, dans le cas
il se trouve une contenance plus grande que celle exprimâe
reur a le ehoix de fournir le supplâment du prix, ou de se
si exeâdent est d'un vingtitme au-dessus de la contenance
găsi

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Complinire

15,

-Condiţiune 10.

Excedent 1 urm.
Imobil 1 urm.
Intindere î urm.
Măsură 1.

Preţ 1—5,

7.

Renunţare

3, 6, 7.

7.

cuprinsul

de Particle precedent,
au contrat, l'acqudâsister da contrat,
d&elarse.
lucrului

decât cel arătat. în contract,
poate

Revenire 3.

8,9.

mai

mare

cumpărătorul,

preţul după

numărul

măsurilor aflate, sau, dacă excedentul cuprinsului aflat se ridică la o a douăzecea

proprietăţii

parte a cuprinsului declarat în coniraci,
a cere rezoluţiunea vânzării. (Dalloz, Râp..

Suprafaţă î urm.
Transmiterea

sau a complini

este

5—7.

Rezoluţiune 1—3,
Riscuri 9, 10.

Vânzare

că

vân|

a strica

Î urm.

Vente, No. 725; Suppl., Vente, No. 554; Alexandresco,

VIII,

partea

II,

p.

parte

a cuprinsului

255,

254).

2, In cazul când excedentul se ridică la

Doctrină.

a douăzecea

1, Potrivit dispozițiunilor art. 1618 c.
civ. fr. (4528 e. civ. rom.), dacă vânzarea
unui imobil s'a făcut cu arătarea de cuprinsul său şi pe atât măsura şi dacă sar

în contract,

cumpărătorul

nu .are

declarat

dreptul

decât sau a plăti suplimentul de preţ sau
a cere rezoluțiunea vânzării. iar nu a lăsa
vânzătorului excedentul. (Duvergier, Vente,
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Art, 1329

DESPRE

I, No.

296:

Dalloz,

Baudry

et

Saignat,

Laurent,

XXIV,

illouard,
VIII,

Vente,

partea

Râp.,

735:

No.

358;

Gu-

279;

p. 254).

căi

No.

Vente,

cumpărătorul

două

Vente,

19%; Huc, X, No.

I, No.

II.

3. Dacă

aceste

No.

prevăzute

de

una

lege,

Vente, Î, No. 557; Dalloz, Râp. Vente, No.
707; Baudry et Saignat, Vente, No. 542:
Guillouard,

la mai

puţin

de

a douăzecea

rere, cumpărătorul

nu va avea

parte

după

ranton,

XVI,

No.

224;

Duvergier,

va găsi la măsurătoare

puţin
se va

a cu-

de-

(Du-

Vente,

I,

No. 285; Troplong, Venie, [, No. 536; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 51
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, p.
366; Dalloz, Rep., Suppl.. Vente, No. 354;
Mourlon, III, No. 557; Laurent, XXIV, No.

8. In cazurile prevăzute de art. 1617 şi
"1618 c. civ. fr. (1527 şi 1528 ce. civ. rom,

rom.),

cumpărătorul

opţiune,

va

avea

drep-

în a plăti suplimentul

de

preţ sau a cere rezoluțiunea vânzării. (Marcade, Art. 1618, No. t; Dalloz, Râp., Vente,
No. 725).
|

6. Cumpărătorul

înainte,

prin

poate

contractul

dreptul de a cere
în cazul când sar
cuprinsului

Art.

aflat

renunţa, de mai

de

vânzare,

la

rezoluţiunea vânzării
stabili că excedentul

se ridică la a douăzecea

1329. —

In toate

vânzărea este translativă de proprietate
dela încheierea ei. (Duvergier, Vente, I, No.

287; Troplong, -Vente, ], No. 329; Marcade,
Art. 1617, No. 3; Dalloz, Rep., Vente, No.

5. După altă părere, chiar în acest caz,
neprevăzut de art. 1618 c. civ. fr. (1528
tul de

mai mult sau mai

din cuprinsul declarat în contract,.
plăti diferenţa sau se va restitui ce

557).

192; Huc, X, No. 9; Baudry ei Saignat,
Vente, No. 329; Guillouard, Venie, I, No.
265; Alexandresco, VIII, partea II, p. 254).
e. civ.

289).

că cumpărătorul

s'a încasat mai mult din preţ. (Duvergier,
Vente, 1, No. 299; Troplong, Vente, I, No.

o pă-

cât să plătească suplimentul de preţ.

PN.

se consideră

a renunţat la rezoluţiune, când sa prevăzut în contractul de vânzare că dacă se

el nu

dreptul

Venite,

7. Astfel,

din

mai poate reveni. (Duvergier, Vente, I, No.
296; Dalloz, Râp., Vente, No. 724);
4. In cazul când excedentul se ridică
prinsului declarat în contract,

civil

parte din cuprinsul declarat în contract.
(Duvergier, Vente, I, No. 299; 'Troplong,

9%;

Alexandresco.

a ales

" Codul

VINDERI

cazurile

730; Baudry et Saignat, Venie, No. 531).
9. Potrivit acestui principiu, riscurile

cumpărătorului

sunt în sarcina

vânzării.

încheierii

(Duvergier,

dela data

I,

Vente,

No. 287; 'Troplong, Vente, |, No. 329; Marcad, Art. 1617, No. 3; Dalloz, Râp., Vente,
No.

730;

Baudry

et

Saignat,

Vente,

No.

554).

19. După altă părere, în cazurile prevăzute de art. 1617 şi 1618 c, civa în. (1527
şi 1528 e. civ. rom.), vânzarea este făcută
sub condiţiune şi lucrul rămâne în riscul
(Duranton,

vânzătorului.

XVI, No.

226).

|.

1]. A se vedea: art, 1527 din codul civil
cu notele respective.

de

vânzare

făcută altfel decât

pe atât măsura, fie vânzarea de un corp cert şi limitat, fie de
mai multe fonduri distincte şi separate, fie concepută cu expresiunea măsurii înaintea desemnării obiectului, sau din contra, nici
vânzătorul mare drept la adaos de preț pentru excedent, nici
cumpărătorul, la scădere pentru lipsă, decât în cazul când exce'dentul sau lipsa preţuește o a douăzecea parte din prețul total al
vânzării. (Civ. 1327 urm., 1330, 1333; C. com. 60, 62; Civ. Fr. 1619).
Tezi. fr. Art. 1619. — Dans tous les autres cas,
Soit que la, vente soit taite d'un eorps certain et limit,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et s&pares,

Soit qwelle commence

par la mesure, ou par la dâsignation de Pobjet vendu

suivie de la mesure,

a

L/'expression de cette -mesure ne donne lieu ă aucun supplEment de prix, en
faveur du vendeur, pour lexcedent de mesure ni en faveur de Lacqutreur, a au

cune diminution

du prix pour

moindre mesure,

qwautant

que la diffârenee de la,

mesure relle ă celle exprimâe au contrat est d'un vingtitme en plus ou en moins,

eu gard

ă la valeur de Ja totalite des objets vendus,

sil n'y a stipulation con-

traire.

Bibliografie
ALEXANDRESCU

(continuare)..
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Codul

civil

DESPRE
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din cuprins. (Duranton, XVI, No. 231; Duvergier, Vente, [, No. 292, 293; Aubry ei

(la doctrină).
Calitatea terenului 5—10.
Comphnire 3,
Evicţ'une 11.
Garaaţie 11.
Imobile 1 urm.
Imobile certe şi limitate
2, 4 5.
Imobile distincte 2, 4, 6—
10,

_

Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, text si nota 26,
p- 365; Dalloz, Rep., Vente, No. 748; Suppl.,

Intindere 1, 6—10,
Măsură 1, 2,
Preţ total 1—3, 6—10,
Prezumpţiune 10.
Scădere 3, 7, 8.
Suprafaţă 1, 6—10.
Valoare 5—10.
Vânzare 1 urm.
Vânzare silită 12.

|

-

c. civ. rom.), îşi vor găsi aplicaţiunea îndiferent dacă este vorba de o vânzare

a unui corp cert şi limitat, sau a mai
multor fonduri distincte şi. separate, sau
când
vânzarea începe prin măsură sau

începe

prin

desemnarea

o-

biectului urmată de măsură. (Guillouard,
Vente, I, No. 266; Alexandresco, VIII, partea II, p. 255).
3. Potrivit dispoziţiunilor art. 16419 c.
civ. fr. (1529 ce. civ. rom.), în aceste cazuri,

nu

se admite niciun supliment

de preţ în

favoarea vânzătorului, nicio
scădere din
preţ în favoarea cumpărătorului decât a-

tunci

când

diferența

cuprinsului

declarat

în contract este de a douăzecea parte în
plus sau în minus din preţul total al vân-

zării. (Dalloz, Rep.. Venie, No. 731; Suppl,

* Vente,

No. 335;

II, p. 255).

Alexandresco,

VIII,

partea

4. Prin cuvintele: „corp cert şi limitat“, întrebuințate în art. 1329 ce. civ. rom,
se înțelege un imobil determinat, iar prin
cuvintele: „fonduri distincte şi separate”
se înţeleg mai multe fonduri determinate.

(Alexandresco,

nota

VIII,

pariea

II,

p.

250,

5).

5, In cazul când toate părţile imobilului vândui suni de aceeaşi calitate, se
consideră că există diferenţa de valoare
de îndată ce se găseşte o diferenţă în
cuprinsul lucrului vândut de a douăzecea
parte. In acesti caz, se vor aplica dispozi-

țiunile art. 1618 c. civ. fr. (1328 c. civ. rom),

deoarece ipotezele
Rau, ed. 4-a, 1V,

sunt aceleași. (Aubry ei
$ 554, p. 565; Laurent,

XXIV. No. 194).
6. In cazul când vânzarea are de obiect
mai multe terenuri diferite şi de deosebită
valoare,

se pot prezenta

două

No.

557;

Piurent,

Alexandresco,

ipoeze. Ast-

fel în prima ipoteză, dacă actul de vânzare
indică cuprinsul fiecărui teren, pentru a se
vedea dacă este locul a se modifica pre-

No.

194;

partea

II, p.

”

7. Astfel, dacă de exemplu, dacă diferenja este privitoare la terenuri de valoare
“mai mare şi dacă această diferenţă, este

mai

mică

decât

a

douăzecea

parte

din

cuprinsul total, însă este mai mare decât
a douăzecea parte din valoarea totală a
prețului, se va admite
o scădere
din

preţ,

iar

dacă

diierența

este

privitoare

la terenuri de calitate mai proastă, și dacă
această diferenţă deşi. este mai mare decât

a

douăzecea

parte

din

cuprinsul

total,

însă este mai mică decât a douăzecea
parie
din valoarea totală a preţului, nu se admite

micio

iscădere

:din

preţ.

(Dalloz,

Rep,

Vente, No. 748),
8. După altă părere, în această ipoteză
se va examina în care teren nu ajunge
cuprinsul şi dacă diferenţa este de a două-

zecea parte

din cuprinsul total, se va ad-

mite modificarea: preţului luând în consideraţie valoarea terenului la care există
lipsa. (Troplong, Vente, I, No. 345).
9. O a doua ipoteză este când actul de
vânzare indică numai cuprinsul total şi
nu se poate şti dacă diferența este privitoare la cuprinsul terenurilor de valoare
mai mare sau mai mică, deoarece nu se cunoaşte cuprinsul fiecărui teren. În acest caz,
după o părere, se va cerceta după actele
şi împrejurările cauzei, dacă diferenţa din .
cuprinsul total, nu este compensată
prinirun excedent în cuprinsul celor mai
bune
ărţi ale fondului vândut. (Laurent, XXIV.
0. 194; Guillouard, Vente, I, No. 268).

10. După

altă

părere,

în

acest

caz,

rată a diferitelor părţi ale fondului.

(Du-

există prezumpţiunea că diferenţa este privitoare la toate naturile de terenuri în
proporţie cu întinderea lor relativă şi. nu
se va ţine socoteală decât de cuprins, fără
a se lua în consideraţie valoarea compavergier, Vente, ÎI, No. 292, 295; Aubry et
Rau, ed. 4-a, ]V, $ 554, text şi nota 25.
p. 365; Dalloz, Râp., Vente, No. 749; Huc,
X, No. 96; Baudry et Saignat, Vente, No.

5535).

11. Acţiunea prevăzută de art. 1619 c.
civ. îr. (1529 c. civ. rom.), se deosebeşte
de acţiunea în garanţie în caz de evicțiuue.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 782, 847).
12. Dispozijiunile art. 1329 c. civ. rom.
îşi găsese aplicaţiunea şi la vânzările silite. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 255).

Jurispradență

țul, în conformitate cu dispoziţiunile art.
1619 c. e. civ. fr, (1329 c. cv. rom.),se va

cerceia dacă diferenţa este de a douăzecea
parte din valoarea totală a preţului iar nu

XXIV,

VIII,

255).

Doctrină,

vânzarea

Vente,

Huc, X, No. 96; Baudry et Saignat, Vente,
No. 532; Guillouard, Vente, i, No. 267;

“Comp.:

1. Dispozijiunile art. 1619 ce. -civ. fr. (1329
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea în toate
cazurile când vânzarea imobilului s'a făcut
cu indicaţia cuprinsului, însă pentru un
preţ toial fix şi fără să se fi adăugat că
vânzarea se face pe atât măsura. (Dalloz,
Rep. Vente, No. 731; Suppl., Vente, No.
355; Alexandresco, VIII, partea II, p. 255).
2. Dispoziţiunile art. 1619 c. civ. îr. (1329

când

Art, 1329

VINDERI

(Continuare dela 1924 până la 1927)
]. Atunci când se vinde un teren până
la
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anume

împrejmuire,

fixă

şi

precisă,

Art.

1330

DESPRE

când cu alte cuvinte,
specificarea obiectului

individualizarea şi
în mărimea şi cu-

prinsul său, părțile au lăsat referindu-se
la anume semne pe teren, fie semne naturale, fie convenţionale, arătarea suprafeței, fie şi în mod precis, în actul de vânzare, cum este în specie, nu poate ajuta

“Codul civil

VINDERI

pe vânzător întru nimic şi nici să-l îndreptățească a cere cumpărătorului să-şi re-

ducă stăpânirea asupra lucrului vândut,
prin faptul că ar stăpâni mai multi decât

suprafaţa arătată în actul
de
vânzare.
(Tribunalul Buzău, $. ÎI, 49 din 27 Ianuarie
1925, Curier Jud. 5/1926).

Art. 1330. — Dispoziţiunile celor trei articole precedente, nu
se vor aplica decât în lipsă de stipulațiune contrarie între părţi !).

(Civ.

Civ. Fr. 1619$ 5).

1327—1329;

969,

Teat. fr. Art. 1619. $ 5. — Lrexpression de cette mesure ne donne lieu ă
aucun supplement de prix, en faveur du vendeur, pour l'exeâdent de mesure, ni en
faveur de Vaequsreur, ă aueune diminution du prix pour moindre mesure, qw'autant que la difference de la mesure râelle ă celle exprimee au contrat est d'un
vingtieme en plus ou en moins, eu €gard ă la valeur de la totalite des objets

vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
INDEX
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5.

Ua doctrină)
Anulare. 13,
Apreciere 12.
Aproximaţie 6,

Garanţie 4, 5, 7, 9—13.
Imobil 1 urm.
Indoiată 3.
Intenţiune 1.
Mărirea preţului 5, 9, 4.
Naulitare 13.
Preţ 5, 9, 11.

7, 410—42.

Clauză de negaranţie 4,5,
7, 9—13.

Culpă 13.
Derogare 1, 2, 8, 14.
Derogare expresă 2.
Derogare taeită 2,
Eroare 13.
”

Rezoluţiune 7.

Scăderea preţului 5, 10,11.
Vânzare 1 urm.

În

(1527—1534 ce. civ. rom.), deoarece
dispoziţiuni sunt interpretative ale
„părților şi nu-și găsesc aplicaţiunea
dacă nu există voinţă contrară din
părților contractante, (Duvergier,

299:

Troplong,

Vente.

aceste
voinţei
decât
partea
Venice,

I, No.

537;

Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 354 text și
nota 52, p. 567; Laurent, XXIV, No. 19:
Baudry
et Saignat. Vente, No. 54%; Guillouard, Vente, I, No. 289; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 256).
2. Derogarea dela dispoziţiunile acestor
articole poate fi nu numai expresă, ci poate

fi şi tacită şi tribunalele o pot deduce

din

întregul cuprins al actului. (Baudry
et
Saignat, Vente, No. 544; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 256).
3, In caz de îndoială. se vor aplica dispoziţiunile art. 1617 urm. ce. civ. fr. (4327
urm. c. Civ. rom.), care formează dreptul
comun. (Alexandresco, VIII, partea II, p.

4. Faptul

că vânzătorul

ar fi prevăzut

în contractul de vânzare clauza că nu ga.
rantează cuprinsul, nu constitue o dero-

gare

dela

dispoziţiunile

acestor

articole.

(Aubryei Rau, ed. 4-a, IV, $ 354, text şi
nota 55, p., 567; Baudry et Saignat, Vente,
No. 545: Guillouard, Vente, IL, No. 290),
1) Textul

acestui

articol

lipseşte

în Codul

Civil

această

clauză

cumpărătorul nu poate cere
vânzării. (Guillouard, Vente,

trebueşte

6. De asemenea,

rezoluţiunea
IL, No. 290).

faptul că în contractul

de vânzare se prevede clauza: „sau aproximativ“, nu înseamnă că părţile au înţeles
să deroge dela dispoziţiunile legii. (Huc,

95; Baudry

344; Guillouard,

1. Părţile contractante pot deroga dela
dispozițiunile art. 1617—1623 ce. civ. fr,

1, No.

caz,

nus, după. cuprinsul lucrului vândut, însă

X, No.
Doctrină.

orice

interpretată că prâţul imobilului vândut
va suferi o modificare în plus sau în mi-

dresco,

VIII,

et Saignat, Vente,

No.

Vente, [, No. 291; Alexan-

partea. II, p. 256, 257).

7. Cu toate acestea această clauză, unită
cu celelalte părţi ale contractului, poi fi
interpretate ca o clauză de negaranţie a
cuprinsului imobilului vândut, care să constitue o piedecă la admiterea unei cereri
de rezoluţiune a vânzării. (Duranton, XVI,

No. 225; Duvergier, Vente, Î, No. 299; Tro-

plong, Vente, Î, No. 540; Anbry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 554, text şi nota 55, p. 567;
Guillouard, Venie, I, No. 291).
8. Părţile contractante pot deroga dela
dispoziţiunile privitoare la garantarea cuprinsului Imerului vândut. (Dalloz,
Rep.,

Vente,

No.

759;

Suppl.,

-Venie,

No,

356:

Alexandresco, VIII, partea II, p. 256).
9. In cazul când la vânzarea unui imobil,
Sa prevăzui stipulaţie de negarantare a
conținutului
declarat,
această
clauză
îşi găseşte aplicaţiunea şi nu se va admite

nici mărire nici scădere de preţ, chiar dacă
măsura reală diferă de cea declarată în
contract cu mai mult de a douăzecea parte.
(Duvergier, Vente, Î, No. 299; Dalloz, R&p.,
Vente, No. 740: Troplong, Vente, 1, No. 541:
Aubry ei Rau, ed, 4-a, IV, $ 554, text
şi nota 54. p. 567; Baudry e Saignat. Vente

No. 542; Guillouard, Vente. I, No. 29%; A-'
lexandresco, VIII, partea II, p. 257 nota 1),
10. Nu se poate considera că s'a stipulat
negaranția cuprinsului, din simplul fapt că
în contract nu s'a indicat cuprinsul decât

Francez,

— 640 —

Codul

civil

_

DESPRE

întrun mod aproximativ. (Iroplong, Venie,
1, No. 540: Aubry et Rau; ed. ta, IV,
$ 554, text şi nota 55, p. 567; Dalloz, Rp.
Vente, No. 759; Baudry et Saienat, Vente,
No..544: Guillouard, Vente, I, No. 295).
11. După a. doua părere, în acest caz,
se va considera că există stipulaţie de negaranţie şi nu sc va admite niciun supliment, nicio micşorare din preţ, deşi diferenţa ar fi -mai mare de a douăzecea parte,
afară de cazul când această diferenţă ar
fi foarte mare. (Duranton, XVI. No. 229;
" Duvergier, Vente, I, No. 299).
12. După a ircia părere, tribunalele vor
aprecia și hotărî, după fapte şi împrejurări. (Laurent, XXIV, No. 199).

Art.

1331.

— Când,

după

Art, 1331-1332

VINDERI

13. Clauza de negaranţie este nulă, dacă
ea este rezultatul unei erori sau al unei
surprinderi provocată cu ştiinţă de vân(Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No.
.zător.

356),

14. Părţile contractante poi deroga dela
dispoziţiunile art. 1619 ce, civ. fr. (1329 c.
civ. rom.); prevăzând că vânzătorul va
datori garanţie chiar dacă diferenţa în plus
sau în minus ar fi mai mică decât a douăzecea parte, (Troplong, Vente, I, No. 342;
Aubry. et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554,-texi şi
nota 52, p. 567; Dalloz, Râp., Vente, No.
746; Guillouard, Vente, I, No. 289).

art.

1328

şi

1329,

este

caz de

a se

adăogi preţul pentru excedent de măsuri, cumpărătorul are facultatea de a alege, între a strica vânzarea şi!)a împlini preţul. Suplimentul preţului se -răspunde cu dobândă, dacă cumpărătorul a
păstrat imobilele. (Civ. 1311, 1328, 1329, 1363; Civ. Fr. 1620).
Text. fr. Art. 1620. — Dans le cas oi, suivant article prâcedent, il y
a lieu ă augumentation de prix pour excedent de mesure, l'aequereur a le choix
ou de se d&sister du contrat ou de fournir le supplâment du prix, et ce, avee les
intârâts, sil a garde limmeuble.
Doctrină.

o parte

din preț.

te,

357).

No.

(Baudry

et Saignai,

VenE

este caz

4. Dispoziţiunile art, 1620 c. civ. îr.
(1531 ce. civ. rom.) în dreptul român își
găsesc aplicaţiunea în mod formal nu nu-

de a se adăuga preţul pentru excedent
de măsură.
cumpărătorul
are
facultatea de a alege între a cere
rezoluțiunea vânzării sau a împlini preţul, care
se va plăti cu dobândă dacă cumpărătorul

văzut de art. 1618 c. civ. fîr. (1528 ce. civ.
rom.). Cu toate că în art. 1620 e. civ. îr.
nu există
dispoziţiile formale în această

]. Potrivit dispoziţiunilor ari. 1620 c.
civ. fr. (1531 c. civ. rom.) când după art.

1619 e. civ. fr. (1529 c. civ. rom.)

Râp., Vente,
355; Alexan-

a păstrat imobilul. (Dalloz,
No. 750; Suppl., Vente, No.
dresco,

VIII,

partea

II,

p.

255).

9, Dobânzile la suplimentul de preţ nu
vor. fi datorite de cumpărător decât în
cazul când el le va datora şi pentru pretul principal al vânzării. (Duranton, XVI,
No. 254; Duwergier,
Vente,
I,
No. 29;

Troplong,

Vente,

I,

546;

No.

Aubry

mai în cazul prevăzut de art. 1619 c. civ.
fr, (1329 ce. civ. rom.), ci şi în cazul pre-

privință

et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, text şi nota 27, p.
566; Dalloz, R&p., Vente, No. 750; Baudry et Saignat, Vente, No. 537; Guillouard,
Vente, Î, No. 278).
.

3.

Cuantumul

dobânzilor

ca

în

art.

1531

c.

civ.

rom,

to-

tuşi şi în Franţa se admite că prestaţiunea de dobânzi trebuește aplicată şi în
cazul prevăzut de ari. 1618 c. civ, în,
(1525 ce. civ. rom). (Duvergier, Vente, |

va fi acel pe

care părțile l-au convenit pentru preţul
principal. deoarece suplimentul constitue

No.

290; Dalloz, Rep., Vente, No.

751).

5. Cumpărătorul poate cere rezoluţiunea vânzării nu numai în cazul când trebueşte să plătească un supliment de preţ
pentru excedent de măsură, ci și în cazul

prevăzut

de

art.

1617

c. civ.

în. (1327

c.

civ. rom.), când există lipsă în cuprinsul
imobilului vândut. (Dalloz, Rep., Vente,
No. 752;
Comp.
Contra:
Alexandresco,
VITI. partea II, p. 255).

Art. 1832.— In toate cazurile,

când

cumpărătorul

are drept

de a strica vânzarea, vânzătorul este dator să-i restituiască, deo-

la primit, spesele contractului. (Civ. 1328 urm.,

sebit de preț, dacă
1341;
__1)

31233

Civ.
La loc de

Fr.
„şi“

1621).
art. Francez

— Codul civil adnotat

zice

— VIII

„sau

— 41 =

R

Art. 1833-1334

DESPRE

Tezi. fr. Art.

1621. —

est tenu de

Doctrină,
dispoziţiunilor art. 1621 e.
c, civ, rom.) în toate cazu-

rile când cumpărătorul are
strice contractul de vânzare,

dreptul să
vânzătorul

este dator
l-a primit,

să-i restituească preţul, dacă
precum şi cheltuelile contrac-

xandresco,

VIII, partea II, p. 256),

tului. (Dalloz, Rep. Vente, No, 734; Ale2,

trivit
tarea

In

acest

caz,

cumpărătorul

are,

po-

principiilor generale dela neexecucontractelor, şi drepiul la plata de

daune-interese,

Art.
contract,
cuprinsul
mare,se
țul lipsei,
rătorului
stabilite.

dacă

din neexecutare

a su-

lui

restituer,

outre le

Baudry et Saignat,
Vente,
illouard, Vente, I, No. 280;

Dispoziţiunile

sesc aplicaţiunea atât
de ari. 1618 c. civ. fr.

în cazul prevăzut
(1528 e. civ. rom.)

civ.

fr.

rom).

547;

Dalloz.

cât

şi în

Vente,

art.

(1553

1625

c,

civ.

fr.

(1553 ce, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai în cazul prevăzut de art. 1619
c. civ. În. (1529 e, civ. rom.), ci şi în cazurile prevăzute de ari. 1617 şi 1618 ce,
civ, În. (1527 şi 1523 c. civ, rom), (Mar-

1625. No. 2; Dalloz, Râp., Ven-

te, No. 760; Como: Alexandresco, VIII,
partea IL, p. 256; Contra: Troplong, Vente,
I, No. 556).

2. După

altă părere, în cazul

prevăzut

de art. 1617 c. civ. în. (1527 e. civ. rom.)
compensația nu are loc în virtutea aplicațiunii dispozițiunilor art. 1623 c. civ, fr,
(1533 c. civ. rom), ci mai degrabă ca o
consecință naturală a convenţiunii, (Du-

vergier, Vente, I, No. 295).
3. De asemenea, când s'au vândut

acelaşi

terenuri

act

cuprinsul
cuprinsul

No. 337; Gu.
Alexandresco,

cazul

(1531

prevăzut

ce.

I, No.

civ.

291;

de art.

Troplong,

Râp.,

Vente,

1620

c.

(Duvergier,

Venie, I, No.

No.

754),

1333. — Dacă s'au vândut două fonduri printr'un singur
drept un singur preţ, cu arătare de măsura fiecărui, şi
unui este mai mic decât cel declarat, iar al celuilalt mai
va face compensaţiunea între preţul excedentului și preşi acțiunea vânzătorului pentru adăugire sau a cumpăpentru scădere de preţ va fi supusă regulelor mai sus
(Civ. 1327 urm.; Civ. Fr. 1623),

“Doctrină,

Art.

Vente, 1,
No. 754;

VIII, partea II, p. 256).
3. Dispoziţiunile art. 1621 ce. civ. fr.
(1352 c. civ. rom.) find generale, îşi gă-

prix, n'a lieu que suivant les râgles ci-dessus

cad€,

prix, sil la

ferit un prejudiciu. (Duvergier,
No. 291; Dalloz, Rp, Vente,

Tezt. fr. Art. 1623. — Sil a 6te vendu deux fonds par
et pour un seul et mâme prix, avec desig nation de la mesure
se trouve moins de contenance en lun et plus en Iautre, on
jusqu'ă due concurrence; et laction, soit en supplement,
soit

1.

civil

Dans tous les cas oii l'aequsreur a le droit de se

desister du contrat, le vendeur
recu, les frais de ce contrat.
1. Potrivit
civ. În. (1332

Codul

VINDERI

şi pentru

un

siggur

preţ,

prin
două

şi unul! dintre ele are o lipsă în
declarat iar celălalt are numai
indicat în contract, se vor aplica

dispoziţiunile art. 1649 e. civ. fr. (1329
lv, rom.) iar nu ale art. 1623 e, civ. fr.ce.

No.

le mâme

fait compensation
en diminution du

€tablies.e,

civ.

356;

rom).

Dalloz,

contrat,

de chacun, et qu'il

(Tro

long,

Râp.,

Vente.

Vente,

No.

1,

758;

Alexandresco, VIII, partea II, p. 256).
4. Dispoziţiunile art. 1623 ce. civ. fr.
(1533 c. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea
numai în cazul când sau vândut
prin acelaşi contract şi pentru acelaşi preţ,
două
sau mai multe terenuri, iar nu şi în cazul

când

sar

fi fixat un preţ pentru

fiecare

teren în parte, când există. atâtea vânzăr
i
câte terenuri s'au vândut şi când cumpă
rătorul poate strica vânzările care au
un
excedent şi să ceară reducerea preţul
ui
la vânzările care ar avea un deficit. (Tro-

plong,

Vente,

Vente,

No.

757;

I,

No. 534, p. 276,

VII, partea
9.

În

câzul

No,

Baudry

nota

554;_

Dalloz,

et Saignat,

4;

Râp.,
Vente,

Alexandresco,

II, p. 256, nota 1).
când

în contractul

de

vâu-

zare se indică numai cuprinsul total
fondurilor vânduie, iar nu cuprinsul fie-al
cărui fond vândut şi preţul unic, se
vor
aplica dispoziţiile
art. 1619 e, civ, fr.
(1529 ce. civ. rom).
(Baudry et Saignat,

ente,

e) „355;

Comp:

Guillouard,

Vente,

„Art. 1334
— Acţi,
unea vânzătorului pentru complinirea
preţupentru scăd

lui, şi a cumpărătorului

erea

— 642—

prețului, sau pentru

stri-

Codul

civil

DESPRE

carea contractului,
(Civ.

1327,

Art, 1384

VINDERI

se prescriu printr'un

1328,

1331;

Civ.

Fr.

an din

ziua

contractului.

1622).

Text. fr. Art. 1622. — action en supplement de prix de la part du
vendeur, et celle en diminution de prix ou en râsiliation du contrat de la part
de l'aqutreur, doivent &ire intentâes dans lannce, ă compter du jour du contrat,
ă peine de dechâance.
Bibliografie

nea prin

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acţiune

principală

Contract 3,

din

Ordine publică 13, 14, 15,

12.

Posesiune 9,
Predare 3.
Prescripţie 1—3, 5, 8—16.
Preţ 1, 2, 4—6.
Renunţare 14, 16,
Nezoiuţiune ?, 2.
Scăderea preţului 1, 2, 5.
Termen, de
când
curge
9, 10.
Uzuriare 4.
Vânzare 1 urm.

Convrnţie 43, 14, tț5.
Excepţiune 12;
Femeie măritată 8,

Interzişi 8.

Intrerupere 11,
Lege 3.
Lucruri mobile 7, Mirirea preţului 1, 2,
Măsurare 6, 10.
Minori 8.

Doctrină,
1, Acţiunea vânzătorului pentru complinirea preţului şi a cumpărătorului pentru scăderea preţului sau pentru rezolvirea vânzării, trebueşte introdusă în termen de un an din ziua contractului. (Dal-

loz, Râp.. Suppl., Vente, No. 360; Alexan-dresco. VIII, partea II, p. 257).
2. Dispoziţiunile. art. 1622 c. civ. fr.
(1334 e. civ. rom.) fiind generale, îşi găsese aplicaţiunea în cazurile prevăzute de

art.

1617,

1618

şi 1619

ce, civ.

În,

(1327,

1528 şi 1529 e. civ. rom.). (Duvergier, Vente, I, No. 302; Troplong,
Vente, I, No.
350; Dalloz, Rep., Vente, No. 765; Huc,

X, No. 99; Baudrv et Saignat, Vente, No.
339; Guillouard, Vente, 1, No. 281; Alexandresco,

VIII,

partea

II, p.

258).

3, Prescripţiunea de un an prevăzută
în art. 1022 c. civ. îr. (1554 ce. civ. rom.)

îşi găseşte aplicaţiunea atât în cazul când
garanţia vânzătorului rezultă din contract,

cât şi în cazul când ea rezultă de lege,
(Duvergier, Vente, I, No. 503; Trovlong,
Vente, Î, No. 350; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 354; text și nota 57, p. 368; Dalloz,
Rep.,

Vente,

No.

765;

Suppl.,

Vente,

No.

364; Baudry et Saignat, Kente, No. 359;
Guillouard, Vente, I, No. 284; Alexandresco,

VIII,

partea

1924,

sub Cas. [, 1909 din 4 Nov.

Notă

"TRAIAN,

ALEXANDRESCU

(continuare),

II, p. 258).

4. In afară de cazurile prevăzute în
aceste două note precedente, dispoziţiile

preţ

Jud.

Curier

care cumpărătorul

pentrucă

nu

i s'a

14/1926,
cere o scădere

predat

cată de pământ cuprinsă în
care se prescrie prin trecere
ani. (Troplong, Vente, I, No.
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, text
p. 568: Dalloz. Râp., Vente, No.

Vente,

No.

561;

Laurent,

o bu-

vânzare şi
de treizeci
553; Aubry
şi nota 40,
766; Suppl.,

XXIV,

No.

20;

Baudry et Saignat, Vente. No. 341; Gu„illouard, Vente, I, No. 286).
6. De asemenea, dispoziţiunile acestui
articol nu-şi găsesc aplicaţiunea la acțiunea prin care cumpărătorul cere a se
face măsurarea terenului pentru a se fixa
prețul, când vânzarea a fost făcută pe
- atât măsura,
deoarece
această
acțiune
constitue o acţiune în executarea contractului de vânzare. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 554, nota 41, p. 369; Dalloz. Rep,
Suppl.. Vente, No. 362; Laurent XXIV, Ne
207; Huc, X, No. 99: Baudrv et Saignat,

Vente, No,

541; Guillouard,

287).

Vente,

I, No,

,

7. De asemenea, dispozițiunile acestui
articol nu-şi găsesc aplicatiunea la vânzarea de lucruri mobile. (Duranton, XVI,
No. 241;
Duvergier,
Vente,
Il, No. 304;

Troplong, Vente, IÎ, No.
352; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, text şi nota 42,
p.

569;

Dalloz,

Suppl.,
No.

Vente,

206;

Huc,

Rep...

No.

565;

Vente,

Laurent,

8.

p.

952).

Prescripţiunea

de art.

curge

1622

chiar

c, civ.

contra

de

un

îr.

(1334

VIII,

an

minorilor,

744;

XXIV,

X. No. 99; Guillouard,

te, ÎI, No. 288; Alexandresco,
II,

No.

Ven-

partea

prevăzută

c. civ.

rom),

interzișilor

şi femeilor măritate. (Duranton, XVI, No.
257; Troplong, Vente, I, No. 549; Maread,
Art. 1619 urm., No. 5; Aubry et Rau, ed,

4-a, IV, $ 354, text şi nota 59, p. 568; Dalloz,
Rep., Vente, No. 772; Suppl., Vente, No.
565,
nat,

Huc, X, No. 99,
Vente, No. 559:

No. 285;
dresco,

Planiol,

VIII,

IL,

100; Baudry et SaigGuillouard, Vente, |,

partea

No.

II,

p.

1460;

Alexan-

257;

Laurent,

art. 1622 c, civ. fr. (1554 c. civ. rom.), nu-şi
găsesc aplicațiunea. Astfel, dispozițiunile
acestui articol nu-şi găsesc aplicatiunea

XXIV, No. 202).
9, Termenul de

unui

losinţă ar fi mult mai târziu.. (Duranton,
XVI, No. 238; Duvergier, Vente, [, No.
501; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554,

în

cazul

când

vânzătorul

teren uzurpat,

care

ar

nu

cere

prețul

a făcut obiec-

tul vânzării. (Troplonge, Vente, I, No. 353;
Dalloz. Râp., Vente, No. 766).
5. De asemenea, dispoziţiunile acestui
articol nu-şi găsesc aplicaţiunea la acţiu—

curge

un

an

dela data perfectării

vânzare,

chiar

dacă

epoca

al prescripției
contractului

intrării

de

în fo-

nota 25, p. 568; Dalloz, Râp., Suppl., Ven-

te, No.
643—

5600; Baudry

et Saignat,

Vente, No.

:

Art, 1335

„DESPRE

540; Guillouard,
xandresco, VIII,
10.

In

cazul

Venie,
partea
când

1, No. 232; AleII, p. 257, 258).

părţile

contractante.

au conveuit că măsurarea terenului -vândut se va face la o anumiiă dată după
vânzare, termenul de un an al prescripţiei
va curge dela această
dată. (Duranton,
XVI, No. 258; Duvergier. Vente, I, No. 501;
Demante ei Colmet de Santerre, VII, No.
55; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 554, nota
50, p. 568; Dalloz. Râp., Vente, No. 763;
Suppl. Vente, No.
560:
Laurent, XXIV,

No. 201; Huc,

X, No. 99: Baudrv

et Saig-

nat, Vente, No. 540: Guillouard, Venie, I,
No, 282; Alexandresco, VIII, partea, II, p.
257, nota 3, 258).
11. Prescripțiunea
prevăzută
-de art.
1622 ce. civ. fr. (1534 c. civ. rom.) se întierupe conform
dreptului comun. -(Daltoz,
Rep., Suppl., Vente; No. 366).
BI
12.
Prescripţia de un an are loc atât
în cazul când cererea a fost introdusă pe
cale de acţiune principală, cât şi -atunei
când ea se face pe cale de excepţiune.
(Alexandersco. VIII, partea II, p. 257).
13. Părţile contractante
nu
pot. prin
convenţiunea lor să lungească prescripția
prevăzută de ari. 1622 c. civ. fr. (1534 ce.
civ. tom.). (Dalloz, Rp.. Vente, No. 7zi:

Huc._X.

tea

ÎI,

No.

p.

99;

Alexandresco,

259).

VIII,

par-

Codul civil

VINDERI
14. De
au pot să
tractul de

asemenea, părțile contractante
renunțe mai dinainte, prin convânzare, .la prescripțiunea pre:

văzută de ari. 1622 c. eciv. fr. (1534 c. civ.

rom.). (Duvergier, Venie, [, No.:505; Troplong. Vente. I, No..551; Aubry et. Raw
ed. 4-a, IV, $ 554, text şi nota 58, p. 368:
Dalloz, Rep.. Suppl., Vente, No. Zzi: Laurent, XXIV, No. 205; Huc, X. No. 99; -Gu:
illouard, Vente, I, No. 289; Alexandresco,
“VIII, partea II, p. 259),
15. După altă părere, părțile pot fixa
un termen mai ling sau mai scurt decâi
cel prevăzut de acest articol pentru intentarea acţiunii şi dacă în acest termen
nu se introduce acțiunea, ea este stinsă.
(Baudry.-ct Saignat. Vente, No. 540),
16. După închoierea
vânzării,
părţile
pot renunţa a se prevala de prescripţia
prevăzută de art. 1622 ce. cir. fr. (1554 c.
civ. rom.), şi
să
introducă
acțiunea şi
după expirarea termenului de un an, putând fixa un alt termen. la expirarea căvuia dacă acţiunea nu se introduce ea -se
stinge. (Mourlon, III, No. 567; Demante et
Colmei de Santerre, VII, No. 35 bis: Au
bry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 554, text și
nota 58, p. 568; Dalloz, Rep., Vente, No.

Ti; Laurent, XXIV, No. 205: Guillouard,
- Venice, I.: No.
285;
Alexandresco, VIII,
partea

-Tl; p.

259).

i

Art. 1835. — Pericolul total sau parţial al lucrului vândut, mai
înainte de predare, se judecă d upă regulele generale ale obligațiunilor convenţionale. (Civ. 971 urm., 995, 1018, 1074, 1091, 1102,

1156,

1295,

1299,

1300,

1358,

1469; C. com. 65, 66; Civ. Fr.

1624).

Text. fr. Art, 1624. — La question de savoir sur lequel, du vendeur ou
de L'aquâreur, doit tomber la perte ou la dâtârioration de la. chose vendue avant
la, livraison, est jugâe d'aprâs les râgles preserites au titre des Contrats ou
des Obli=

gations conventionnelles en gentral.
INDEX

ALFABETIC

2.

(la doctrină).
Caz iortuit 1, 2, 11, 12.
Condiţie suspensivă 9.
“Condiţie rezolutorie 10.
Convenţie contrară 9, 15:

Culpă 2, 4, 7, 12.

Cumpărător 3, 5, 7, 8
„14
Definiţie 4.
Derogare 15.

10,

Deteriorare 1 urm.

Dovadă 4, 41,
Forţă majoră

Greutate 6.
Gustare 13, 14,

12.
1, 2, 14, 12.

Intârziere 4.
Invocare 11, 42.

Lucru determinat 3, 8,
Lucru nedeterminat 5,
Măsură 6, 8.
Neglijenţă 7.
Număr 6.
Obiceiuri -13, 44.
Perdere 1 urm.
Predare 4, 5, 7.
Prezumpţiune 14.
Probă 4, 11, 12,
Producte 8.
Renunţare 14.

Riscuri 1 urm.

Transport 7.
Vânzare 1 urm,
Vânzător 4, 5—7,

trebueşte

deoarece

să

se

aceasta

confunde
din

1. Prin rise, risco-pericol sau pericol,
se înțelege pierderea sau deteriorarea care
proviie dintr'un caz fortuit sau forţă majoră. (Alexandresco,. VIII, partea
II, p.

riscul

urmă

pro-

vine dintrun fapt imputabil unei persoane şi deci uu este o întâmplare fortuită. (Alexandresco. VIII. partea II, p.

259, nota 5).
.
3. În cazul când vânzarea are de obiect
un corp cert şi determinat, riscurile sunt
în sarcina cumpărătorului din momentul
ce contractul
de
vânzare
este perleci.
(Dalloz, Rep.,
Vente,
No.
777;
Suppl,,
Vente, No. 568: Alexandresco, VIII, par-

tea II,p. 261).

9, 10,13

Doctrină.

259, nota 5).

Nu

cu culpa,

4, Vânzătorul
dacă pierderea

|

va fi răspunzător numai
este datorită culpei sale

sau dacă lucrul a pierit în urma punerii
sale în. întârziere de a preda lucrul şi dacă
nu dovedește. că lucrul ar fi pierit şi în

mâua

et

cumpărătorului.

obligations,

No.

VIII, pariea II, p. 269).
5.

În cazul

lucruri

— 644=

când

(Beudant,

411:

vânzarea

nedeterminate,.

Contrats

AJexandresco,
are

riscurile

de obiect

sunt

în.

Dodul civil

DESPRE

momentul
până în
sarcina vânzătorului
predării, iar după predare riscurile sunt
(Duranton,
cumpărătorului.
în sarcina
R6p., Vente, No.
Dalloz,
NVI, No. 210;
777: Suppl., Vente, No. 369; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 262).
sa făcut
6. In cazul când vânzarea
după greutate, după număr sau după măsură. potrivit dispoziţiunilor art. 1585 c
civ. fr. (1500 e. civ. rom.) riscurile sunt
în

vânzătorului,

sarcina

până

când

lucru-

rile vândute au fost cântărite, numărate
sau măsurate. (Mass6, Droit commercial,
ŢII, No. 1622; Dalloz, Râp.. Supl. Vente,
No. 570. Alexandresco. VIII, partea II, p.
262).
7. Cu toate că mărfurile ieşite din magavinul vânzătorului sau expeditorului, sunt
cumpărătorului,
transportate pe riscurile
totuşi,
contrară,
convențiune
de
afară

Art, 1336

VINDERI

245: Mass6, Droit
(Duranton, XVI, No.
commercial. III, No. 1621: Baudry et Bar:
de, Obligations, II, No, 852 urm.; Alexan:
dresco, VIII, partea II, p. 265, text şi
nota

2).

|

10. In vânzările încheiate sub condiţiune rezolutorie, riscul este în sarcina vânzătorului dacă se îndeplineşte condiţiunea,
iar dacă ea nu se îndeplineşte, riscul este
__(Duranton,
cumpărătorului.
în sarcina

XVI, No. 244:
II, p. 265).

Alexandresco,

partea

VIII,

1]. Vânzătorul care alegă cazul fortuit
va fi obligat să-l dovedească. (Duranton,
XVI, No. 242; Alexandresco, VIII, partea

.

II, p. 264).
12.

că

pretinde
culpei

cumpărătorul

când

cazul

In

'cazul

vânzătorului,

fortuit
el

va

este

va

rezultatul
să

trebui

do-

(Duranton, XVI,
"vedească alegaţiă
sa.
partea Li, p.
VIII,
Alexandresco,
249;
So,
la
face
se
chiar în cazurile când predarea
264),
vânzător, acesta poate fi răspunzător. de
0după
care,
lucrurilor
Riscurile
13,
'înpierderea sau deteriorarea măriurilor
se gustă înainte de cumpărare, sunt
a
biceiu
dacă
rtului,
transpo
timpul
în
tâmplată
în sarcina vânzătorului până la gustare
fost însărcinat să Îacă el însuşi expediţia
partea
convenire. (Alexandresco, VIII,
şi
ate
deterior
sau
e
pierdut
lor şi ele au fost
264).
p.
II,
conță
neglije
sau
în urma unei greşeli
cumpărătorul primeşte
14. Dacă însă
misă în însăşi expediţia. (Baudrv et Saide a-l fi gustat; risînainte
vândut,
lucrul
_
gnat. Vente, No. 546).
căci se presupune
sa.
asupra
trec
curile
ca
8. Când luerul a fost individualizat
e sau că l-a:
gustar
la
at
renunţ
a
că
sau
un corp cert şi determinat, cum ar Îi de
partea II, p.
VIII,
o,
ndresc
(Alexa
gustat.
exemplu când sar fi vândut, productele
:
.
265).
2604,
de
număr
anumit
dintrun
ce vor îeşi
Părţile pot deroga, prin: convenţia
15.
indepen
ă,
perfect
este
a
pătule. vânzare
de lege în
lor, dela regulele prevăzute
dent de măsurare și proprietatea şi riscuVente, |,
(Troplong,
lor,
riscuri
a
privinţ
modin
imediat
vile trec la cumpărător
tions,
Obliga
iăre.
Laromb
502;
501,
408,
o,
No.
ndresc
(Alexa
mentul încheierii vânzării.
Droit commercial,
Mass6,
5:
No.
1148,
|
Art,
VIII, partea II. p. 265).
No. 277;
III, No. 1625; Laurent, XXIV,
condisub
încheiate
9, In vânzările
. et Barde. Obligations, |, No. 464;
Baudry
nirea
îndepli
la
până.
ivă,
suspens
țiune
p. 265,
II,
partea
Alexandresco. VIII,
conditiunii, riscurile sunt. în sarcina vân266).
ă.
contrar
ție
conven
de
Zătorului. afară

Secţiunea

III. — Despre

răspunderea

vânzătorului.

Art. 1336. — Vânzătorul răspunde către cumpărător:
1. De liniştita posesiune a lucrului, şi
urm.,
2, De viţiile aceluiaşi lucru: (Civ. 1313, 1320, 1337

urm.;

1352

C. com. 70 urm.; Civ. Fr. 1625).

a
— La garantie que le vendeur doit ă l'aquereur,
le
second,
e;
vendu
chose
la
le de
deux objets: le premier est la, possession paisib
itoires.
râdhib
vices
les
ou
chose
cette
de
eachâs
les defauts

Tezl. Ji. Art. 1625.

INDEX
Bună

credinţă

6, 7.

Calităţi esenţiale 10.

Catităţi secundare 13.
Contract comutativ 14.
-Convenţiune 12.
Daune-interese 7.
Destinaţie 5, 13.
Donaţiune 15.
Evicuiune 3.
Existenţa dreptului 10.
Folos 13.

“Garanţie

î urm:

Vânzare
î urm.n
ânz
Vicii ascunse 5.

Servitute 3.
Terţi 3, 4
“Turburare 4.

ALFABETIC

(la doctrină)
Garanţie de drept 8—12.
Garanţie de fapt 8, 12, 13.
Justiţie 11.
Legat 15.
Micşorarea valorii 5.
Modificare 12,
Posesiune liniștită 1, 2.
Predare 1
Proprietate 2, 4, 6.
Rea credinţă 6, 7.
Sarcine 3.
| Schimb 14.

" Doctrină.
1, Poirivit dispoziţiunilor_ art. 1625 ce,
treciv. fr. (1556 e. civ. rom), vânzătorul
bueşte să asigure cumpărătorului liniştita
i l-a
posesiune a lucrului vândut pe câre

predat

transmis,
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şi să apere
Această

dreptul

garanție

pe.

poate

care

i l-a

fi consi-

DESPRE VINDERI

Art. 1337

Codul

civi?

derată ca complementul necesar al predării. (Pothier, Vente, III, No. 81, 82; Dalloz, Râp., Vente, No. 778; Laurent, XXIV,
No. 208; Baudry et Saignat, Vente, No.
317; Guillouard, Vente, Î, No. 294; Alexandresco, VIII, partea II, p. 267).

dry el Saignat, Vente, No. 348; Guillouard,
Vente, I, No. 296; Alexandresco, VIII, partea II, p. 271).

către cumpărător de
lucrului vândut, nu

liniştita posesiune a
mai
este exactă în

8. Există două feluri de garanţie: garanția de drept şi garanţia de fapt. (Dalloz, Râp., Vente. No. 789;
Alexandresco,.

bueşic să garanteze nu numai liniştita pusesiune, ci şi proprietatea lucrului vândut.

9. CGaranţia de drept este aceea care re-zultă din contract în mod natural în vir-

No.

pulată.

2.

Formula

dreptul

că

actual,

(Huc,

X,

No.

295;

vânzătorul

deoarece

101;

Planiol,

răspunde

vânzătorul

Guillouard,

II,

No.

dresco, VIII, partea
Nacu, III, p. 225).

II,

p.

tre-

Vente,

1476;

268,

I,

Alexan-

nota

1;
,

3, Vânzătorul datorește cumpărătorului
două feluri de garanţii. Mai întâi, există
garanţia în caz de evicţiune şi garanţia

sarcinelor

tind

nedeclarate,

să

evingă

pe

când

exercite drepturi de servitute
crului vândut. (Dalloz, Râp.,
781; Suppl., Vente,
Vente, ÎI, No.
297;
partea II, p. 267).

4,

Chiar

dacă

terţii

cumpărător

pre-

sau

No. 578;
Guillouard,
Alexandresco, VIII,
:

cumpărătorul

nu

«este

tulburat în folosința lucrului vândut,
poate. chema în judecată în garanţie

vânzător,

dacă

să

asupra luVente, No.

descoperă

că

acest

el
pe

lucru

aparţine altei persoane. (Guillouard, Vente, [, No. 295).
5, Un al doilea fel de garanţiea vânzătorului este garanţia pentru viciile ascunse
sau pentru vicii redhibitorii care fac ca lucru vândul să dovie improprii pentru întrebuinţarea la care era destinat sau îi micşorează. valoarea
în
mod
considerabil.
(Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 578; Guillouard, Vente, I, No. 295; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 267),
6. Vânzătorul este obligat la garanţie,
fie că este de bună sau rea credinţă, deoarece, în acest caz el nu-şi îndeplineşte

una

din

obligaţiile

sale

care

decurg

din

natura contractului,
adică
aceea
de a
transmite vânzătorului, proprietatea lucrului: vândut. (Demanie ct Colmet de Santerre, VII, No. 62; Aubru et Rau, ed. 4a,
IV, $ 355, p. 377; Laurent, XXIV, No. 235;
Huc. X, No, 104, 151; Baudry et Saignat,

Vente,

No.

348;

Guillouard,

Vente,

|, No.

296; Alexandresco, VIII, partea II, p. 271).
7. Diferenţa între cazul când vânzătorul este de buuă credință şi cazul când

este

vința

de

rea

[ixării

credinţă,

este

numai

daunejor-interese.

în

pri-

(Demante et

$ 1. Răspunderea

Coimet de Santerre, VII, No. 62; Aubryet Rau, ed. 4-a, IV, $ 355, p. 377; Laurent,
XXIV, No. 225; Huc, X, No. 101, 131; Bau-

VIII, partea
tutea

II, p. 270).

legii fără să fie nevoie de a
(Pothier,

III, No.

Dalloz,

Rep„.

Vente,
partea

No. 783, 786; Alexandresco,
II, p. 270, 319, nota 4).

vile.

de

411;

Tro-

Vente,

Garanţia

No.

fi sti--

559;

plong,
10.

II,

Vente,

drept

îşi găseşte

apli-

caţia, fie la însăşi existenţa dreptului: pecare contraciul are de scop să-l transmită,
fie la calităţile esenţiale ale lucrului vân-.

dut. (Dalloz, A6p., Vente, No. 785; Alexan-

dresco,

11.

VIII, partea

Garanţia

vânzările

cute

No.

prin

787).

voluntare,

justiţie.

12. Garanţia

ÎI, p. 270, 271).

de drept are loc la toaiechiar

(Dalloz,

dacă

sunt

Râp.,

fă-

Vente,

de drept poate fi modiţi-

cată de părţi, prin convenţiune, deoareceea este de natura iar nu de esenţa vânzării. Im acest caz, garanţia va fi de fapt.

(Pothier,

Vente,

Vente, II, No.
No. 785, 784;

III,

No.

559.

411;
Dalloz,
Alexandresco,

II, p. 270, 271, 519).

Troplong,.

Rep., Vente,.
VIII, "partea.

13. Garanţia de fapt îşi găseşte aplicațiunea, fie la foloasele pr care irebueştesă le procure cumpărătorului lucrul vândut, fie la calităţile sale secundare, a căror

lipsă

nu

face

ca lucrul

vândut

să devie

impropriu la destinaţia sa naturală. (Dalloz, Râp., Vente, No. 785; Alexandraesco..
VIII, partea II, p. 271).

14.

Obligaţia

de

garanţie

are

loc

în

contractele comutative cum suni vânza-rea, schimbul, etc. (Duvergier, Vente, II,

No. 163, 286; Demante et Colmet de Santerre, III, No. 22 bis, 1; Dalloz. Rep., Vente,
"No. 785; Laurent, X, No. 457; Huc, X,
No. 101; Colin et Capitant. II, p. 503; -Alexandresco, VIII, partea II, p. 274, 272).
15.
afară

Obligaţia de garanţie,
de _varecari excepţiuni,

nu are loc,
în actele şi

contractele cu titlul gratuit, cum
națiunea și legatul unui corp
loz, R€p., Vente, No. 785).

sunt do-

cert.
i

(Dal-

de evicțiune !).

Art. 183
— Vânzător
1. ul este de drept obligat, după natura
contractului de vânzare, a răspunde către cumpărător de evicţiunea totală sau parţială a lucrului vândut, sau de sarcinile la care
Sar pretinde supus acel obiect şi care n'ar fi fost declarate la
a

1) A .râspunde de evicțiune* însemnează

a răspunde de liniştita posesiune a lucrului vândut,
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“Codul

civil

DESPRE

Art.

VINDERI

1337

1328 urm.,

facerea contractului. (Civ. 787 urm., 1083, 1097, 1240,

1340 urm., 1348, 1349, 1351, 1408, 1503, 1797, 1199, 1812, 1813;

Pr. Civ. 112 urm., 565, 568; Civ. Fr. 1626).

Tezi. fr. Art. 1626. — Quoique lors de la vente il n'ait st€ îait aucune
stipulation sur la garantie, le vendeur est oblig& de droit ă garantir l'acqucreur
de P6vietion qu'il souffre dans la totalit6 ou partie de Lobjet vendu, ou des chares prâtendues sur cet objet, et non deelarâes lors de la vente,

Bibliografie (continuare).
M., Notă

„AnxrontapE

sub

Cas.

INDEX ALFABETIC

afară

„Achiesare 10, 11.
Act administrativ 40—44,
63—65.
„Adjudecare 48, 49, 66, 69—

73,

;

„Alinieri 63, 64, 6.
Ameninţare 14,
Anulare 109, 110,
Apreciere 39.
Avantaj 6.
de discuţiune
Beneficiu
113.

Beneficiu de inventar 102,
103,
Cale incidentală

118.

“Cale principală 119, 120.
Cauţiune

“Cauză
4t,

91, 111 —114.

anterioară

22—25,

45,

-Cauză posterioară 29,31—
33, 40, 42—44, 46, 47.
Caz

fortuit 2, 29, 30, M.

<Cunoştinţă 39, 60, 64.
Daune-interese 71, 74, 87,
Declararea

sarcinelor

50—61.
Definiţie 1, 4.

4,

Deposedare 4, 5, 10-12.
'Donaţiune 78, 105, 106,
Evicţiune î urm.
E.vieţiune parțială 3, 4, 20,
2
21,
Ewicţiune totală 3, 4.
Excepţiune
de garanţie
95-16,
Excepţiune dilatorie 117,
1i
Executare silită 8, 66—73, :
Exproprere 43, 41.
Fideyusiune 91, 111—144.
Fond de „comerţ 34—39,
Forţă majoră 2, 29, 30, 41.

Garanţi

1 urm

Locaţiune 33, 54.
Minor 1U7—110.
Moştenitor 12, 26,

86,

88,

76, 85,

98, 99, 102, 103,

108
— 110, 114, 115.
Neglijenţă 67.
Nulitate 109, 140.
Pierdere 2.
Predare 17.
Prejudiciu 2,
Prescripţie 9, 28, 45—47,
93, 94
Proprietate 19,
Renunţare 25,
Reprezentanţi

122.

Coninhuţiuni publice 50,
Culpă 27, 28, 31—33, 42, 47.

88, 103, 119,

Legat 78, 100, 101, 115,
Licitaţie 48, 49, 66, 69—13.

Repetiţiune 72, 73,

“Cheltueli 10.
-Competenţă

Garanţie multtiplă 89, 90,
Imprudenţă 67.
Indivizibilitate 84—88, 115,
116
Intervenţie 121.
Ipotecă 4, 13, 24, 33, 55—62.

75—19,

9%,

U4,

Resciziune 4.
Revendicare
4,

107—111, 121,

28,

102;

Rezoluţiune 24, 41,
Riscuri 25, 29.
Srcine 4, 50, 51, 52,
Scop 74.
Servitute 4, 24, 51, 52,

64,

Solidaritate 92,
Succesori
particulari

77,

70, 74.

cazurile

de

o parte.

cearcă

(la doctrină)

1936, I, 28.

Rom.

Pan.

I, 196 din 1 Aprilie d1925,

No. 2149).
3. Evicţiunea

(Alexandresco,

fortuite,

(Dulloz,
este

le în-

care

pe

Re6p., Succession,

totală

parţială.

sau

VIII, partea II, p. 275).

în sensul
evicţiune,
4, Prin cuvântul
prevăzut de art. 1626 c. civ. În. (1537 c.
Civ.“ rom), se înţelege orice deposedare de
lucrul vândut, pe care o încearcă cumpărătorul, totală sau parţială, în urma unei
acţiuni în revendecare sau resciziune, pe
„care o exercită un terţ sau prin efectu

drepturilor de ipotecă de uz sau servitute

e care le au terţii asupra lucrului vânau fost declarate aceste
nu
ut, dacă
(Duranton,
vânzării.
ocazia
cu
sarcini
ca să existe

5. Pentru

partea

VIII,

Alexandresco,

XVI, No. 248;
Ti, p. 275).

evicţiune,

se cere,

în primul rând, ca lucrul care face obiectul vânzării să fi fost luat cumpărătorului.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 788; Suppl., Vente, No. 379).
6. Dacă iuerul care a fost luat nua

făcut

obiectul vânzării, ci vânzătorul a fost nu-

Supralicitaţie 48, 49.
Temere 18.
Terţi 4, 10, 14, 14—17.
Traascriere 32.
“Turburare 14, 29, 95
Turburare de fapt 16.
“Tutor 107—110,
Urmărire silită 8, 66—73.
Uz 4.
Vânzare 1 urm.
Vânzări uccesive 80—83.

Doctrină,

]. Prin evicţiune se înţelege acţiunea de

a lua cuiva un lucru în virtutea unei hotărtri. (Duvergier, Vente, 1, No. 509; Tro-

mai lipsit de un avantaj, pe care conta,
el nu poate pretinde că a fost evins. (Dalloz, R&p., Suppl., Vente, No. 380).
7, Pentru existenţa evicțiunii se cere,
în al doilea rând, ca lucrul vândut să fi
fost luat cumpărătorului în virtutea unei
I, No. 536;
Vente,
(Duvergier.
hotărîri.

Dalloz, R&p., Vente, No. 790; Suppl., Vente,

(Duvergier, Vente, [, No. 326; Dalloz, R&p,,
No. 810; Contra: Troplong, Vente,
Vente,

I, No. 419).
9, Dacă: însă hotărîrea obţinută ar îi
prescrisă, nu există evicţiune. (Troplong,
vente, 1, No. 419; Dalloz, R6p., Vente, No.
”

811).

10. Pentru ca să existe evicţiune, nu este
neapărat necesară pronunjarea unei ho-

plong, Vente, I, No. 415; Marcad€, Art.
788;
1626, No. 1; Dalloz, R6p., Vente, No. SaigLaurent, XXIV, No. 216; Baudry et

țăriri,

273, 275).

vânzare,

nat, Vente, No. 550; Guillouard, Vente, ÎI.
No. 299; Alexandresco, VIII, partea II, p-

cuprinde toate
evicțiune
2; Cuvântul
cauzele de pierdere sau de prejudiciu, în

i

382).

No.

8. Această soluţiune are loc, chiar dacă
nu' ar fi executată,
hotărîrea obținută

poate

cumpărătorul

Astfel,

cita recursul său în garanţie contra
zătorului, dacă lasă lucrul vândut,

terj care
ce sar
țiuni

— 647—

proprietarul

este

pentru

face

a

evita

contra

sa

vânunui

lui înainte

de

de

inutile

cheltuelile

cu ocazia judecării

exercitată

exer-

unei ac-

terţul

pro-

Art. 1337

DESPRE

prietaz. (Duvergier,
Venie,
Î,
No. 313;
Mousrlon, III, No. 577; Demante ei Colmet
de Santerre, VII, No. 61 bis, ÎI; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555,
p. 573; Dalloz,
h&p., Vente, No. 790; Laurent, XXIV, No.
216; Huc, X, No. 104; Baudry et Saignat,

Vente,

No.

550;

Guillouard,

Vente,

I, No.

300; Planiol, II, No. 1487; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 275, text şi nota 4).
1]. In acest caz însă, dacă vânzătorul

va dovedi că acţiunea terţului nu era fondată şi cumpărătorul nu trebuia să achieseze, xecursul său în garanţie va fi respins. (Duvergier, Vente, Î, No. 312; Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, nota 15, p. 573;
Dalloz, Rep., Vente, No. 790;
Laurent,
XXIV, No. 216; Guillouard, Vente, I, No.
500).

:

12.

În cazui

când

,

.

cumpărătorul

devine

moştenitorul
adevăratului
proprietar
al
lucrului vândut, vânzătorul va fi obligat la
garanţie, fără să fie nevoie de pronunţarea
unei hotărîri prin care să se ia lucrul
din mâinile
cumpărătorului.
(Duranton
XVI, No. 249; Duvergier, Vente, |, No. 313;
Troplong, Vente, I. No. 415; Mourlon, III,
No. 577; Demanie et Colmet de Santerre,
VII, No. 61 bis, 1; Dalloz, Rep., Vente.
No. 794; Laurent, XXIV, No. 216; Huc,X,

No. 104; Baudry et Saignat. Vente No. 350;

Guillouard, Vente, [, No. 326; Planiol,
No. 1487; Alexandresco, VIII, partea
p. 974, 275).

13,

De

asemenea,

nu

este

II,
II.

nevoie de

pronunţarea unei hotărîri,-pentru ca vânzătorul să răspundă de evicţiune, în cazul
când cumpărătorul plăteşte o datorie ipotecară înscrisă asupra imobilului vândut,
(Duranton, XVI, No. 249; Beudant, Vente,
No. 191; Mourlon, III, No. 577; Demante
et Colmei de Santerre, VII, No. 61 bis, [;
Dalloz, Rep. Vente,
No
79;
Laurent,

XXIV, No, 216; Baudry et Saignat, Vente,
No. 350; Huc, X. No. 104; Guillouard, Ven-

te, [, No. 501; Planiol, ÎI. No. 1487; Alexandresco, VIII, partea II, p. 274).
14. Cumpărătorul poate chema în garanţie pe vânzător de îndată ce este amenințat de evicţiune, fiind turburat prin
o acțiune a terţului, fără să aştepte ca
evictiunea să fie consumată. (Dalloz, Rep..
Vente, No. 852;
Suppl,
Vente, No. 40;

Baudry

et

xandresco,

15.

Saignat,

VIII,

Vente,

partea

Evicţiunea

poate

No.

351;

Ale-

II, p. 275, 276).

rezulta

din

opu-

nerea unui terţ, care se pretinde proprieiar ca cumpărătorul să intre în posesiunea
imobilului vândut, caz în care vânzătorul
este obligat la garanţie. (Duversier, Ven-

te,

1,

No.

795, €52:

511;

Dalloz,

Rp.

Suppl.. Vente, No. 585;

Vente. I, No. 501; Alexandresco,

tea II, p. 274).

16.

vanţie
de un
drept

XXIV,

Vânzătorul

nu

este

Vente,

No.

Guilouard.

VIII, par-

obligai

la

ga-

pentru turburarea de fapt adusă
terţ care nu preiinde că are vre-un
asupra
lucrului vândut,
(Laurent,

No.

219;

Baudry

et Saignat,

Vente,

Codul

VINDERI

civil

No. 551; Guillouard, Vente,
I[, No
502;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 276),
17. Dacă însă
după
vânzare
cumpărătorul găseşte în imobil un terţ care
stă acolo fără drept dinainte de vânzare,
poate cere vânzătorului nu garanția, ci
predarea lucrului
vândut.
(Guillouard,.
Vente, I, No. 302).
18. Simpla temere a cumpărătorului de:
a fi evins, nu dă dreptul de a cere ga-

rantarea vânzătorului.

(Baudry

et Saignat,

Vente, No. 351; Alexandresco, VIII, partea:
II. p. 276, nota 5).
19. De asemenea, cumpărătorul nu poaterecurge *la acţiunea în garanţie contra
vânzătorului, chiar dacă ar descoperi că
lucrul vândut nu aparţine vânzătorului,
cât timp nu este acţionat de adevăratul

proprietar.

(Baudry

et Saignat, Vente, No.

551; Alexandresco, VIII, partea. II, p. 276,
nota 5),
20. Nu numai evicţiunea jotală dă loc
la garanţie,
ci
şi
evjcțiuinea parțială..
(Dalloz, R€p., Vente, No 846;;Suppl., Vente, No 579).
21. Este locul la garanţie, oricât de
mică ar fi porţiunea evinsă din lucrul vândut. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555,
text şi nota 39, p. 380; Guillouard, Vente,
1. No. 303).
22. Pentru ca
cumpărătorul
să
aibă
dreptul la acţiunea
în
garanţie contra
vânzătorului, trebueşte ca evicţiunea să-și
tragă origina din o cauză anterioară vânzării.. (Duvergier, Vente, |, No. 514; Troplong, Vente, I, No. 416; Masse et Verge

sur Zachariae,
Art 1626, No.

796;

XĂIV,

Suppl.,

No.

IV, $ 685, p. 296; Marcad6,
2; Dalloz, Râp., Venie, No.

Vente,

220;

Huc,

No.

X, No.

584;

Laurent,

105; Baudry

et Saienat, Vente,
No.
552; Guillouard.
Vente, I, No. 305; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 280, text şi nota 4).
|
23. Astfel, pentru ca vânzătorul să fie
obligat la garanţie, nu este deajuns a spune că vânzătorul este răspunzător de evic-ţiunile peniru care există o cauză sau cel
puţin un germene, adică o speranță, în
momentul vânzării,
deoarece această expresiune nu este precisă, ci trebueşte a se:
spune că dreptul în virtutea căruia are
loc evicțiunea, există în stare de drepi
dobândit,
opozabil
proprietarului.
vânzător__în
momentul
vânzării.
(Duvagier, Vente, I. No. 514: Dalloz, Râp., Vente, No. 797; Laurent, XXIV, No. 221; Guillouard, Vente, I, No. 506; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 280, 281),

24. Astfel,

de exemplu,

vânzătorul este

obligat la garanție în cazul vânzării unui
imobil, dacă în momentul vânzării, imobilui vândut este grevat de ipoteci sau
servituți sau
dacă
acţiunea rezolutorie
există încă în profitul vânzătorului precedent dela care
a
cumpărat
actualul

vânzător, (Huc, X, No. 105; Guillouard,
Vente, ], No. 506; Alexandresco, VilI,.
partea

25.
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ÎI.

p.

281,

Vânzătorul

nota

nu

1).

este garant

de evic-

Codul

civil

DESPRE

fiune pentru
cauze
anterioare vânzării.
când prin contractul de vânzare, cumpărătorul a declarat că renunţă la garanţie,
cumpărând pe riscurile sale. (Dalloz, Rep..
Vente, No. 799; Alexandresco, VIII, partea

IL, p. 284, 285).
26.- De

asemenea,

vânzătorul

nu

este

garant de evicţiune, când cumpărătorul
evins ar fi el însuşi obligat la garanţie
către vânzător, de exemplu, ca moştenitor
al aceluia dela care a cumpărat vânzătorul. (Duvergier, Vente, 1, No. 527; Troplong, Vente, I, No. 420; Marcad€, Art.
1626, No. 7; Dalloz, Rep., Vente, No. 806).
27. De asemenea, când evicțiunea are
loc din cauza faptului sau culpei cumpărătorului. (Duvergier, Vente, Î, No. 328;
'Troplong, Vente, Î, No 421; Dalloz, Rep.
Vente, No. 807; Guillouard, Vente, |, No.
507; Alexandresco, VIII, partea II, p. 285).
28. Astfel ar fi de exemplu, când un
terţ introducând acţiunea în revendicare
<ontra cumpărătorului. acestia nu opune o
prescripțiune care ar fi dus la respingerea
acţiunii de revendicare. (Duvergier, Venie, I, No. 528; Troplong, Vente, |. No. 421:

Dalloz,

Vente,

29.

Rep.,

I, No

Vente,

502).

Evicţiunile

No.

şi

807;

Guillouard,

turburările

a

căror

cauză este posterioară vânzării şi când con„stituese cazuri fortuite sau de forţă majoră, sunt în sarcina cumpărătorului, deoarece din ziua vânzării îl privesc pe el
riscurile lucrului
vândut. (Dalloz,
Rep.
Vente, No. 796; Suppl.. Vente, No. 58:
Baudry et Saienat, Vente, No. 552; Alexandresco, VIII, partea II, p. 280 urm).

30. Astfel,

de

exemplu,

vânzătorul

nu

este obligat la garanţie, dacă un izvor care
a fost vândut, încetează a curge, din cauza

unor lucrări efectuate în fondul superior
sau când o porţiune din terenul vândut este
luat de apa unui râu mărginaş. (Baudry
et Saignat, -Vente, No.
552;
Gmillouard,
Vente, Î, No. 515).
31.

Vânzătorul

este

obligat

la

garanţie

pentru evicţiunile şi turburările a căror
cauză este posterioară vânzării dacă această
cauză îi este imputabilă. (Duvergier, Vente,
1, No. 520; Troplong, Vente, Î, No. 422;
Marcad6, Art. 1626, No. 2; Dalloz, Rp.

Vente,

No.

798;

Suppl.,

Vente,

Baudry et Saignat, Vente,
illouard, Vente, I. No. 505;
VIII, partea ÎI, p. 284).

No.

58;

No. 552; GuAlexandresco,

Art, 1837

VINDERI

ipoteca înainte
de transcrierea
vânzării.
(Baudry ei Saignat, Vente, No. 352; Alexandresco, VIII, partea Il. p. 284).
34. În contractele de vânzare de fond
de comerţ, se stipulează adeseori că vânzătorul nu va avea dreptul să exercite un
comerţ
similar cu cel vândut. în acecaşi
localitate sau dacă oraşul este mare, în împrejurimile fondului de «umerţ vândut.
(Daloz, R&p., Suppl., Vente, No. 264, 587).
35. În cazul vânzării unui fond de comerţ, dacă în contract nu se prevede nicio
restricțiune, după o părere, vânzătorul va
putea face un comerț similar celui vândut,
deoarece vânzarea nu aduce în mod necesar, interdicţiunea acestui drept. (Laurent,

XXIV,

No. 185).

36. După altă părere, dominantă. vânzarea unui fond de comerţ sau a unui
stabiliment industrial, aduce de drept obligaţia vânzătorului la garanţie, el neputând exercita un comerţ sau industrie similară, afară
de convenţiune
contrară.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text
și nota 2, p. 569; Dalloz. Râpu, Industrie
ct commerce, No. 125; Vente, No.
58;
Lyon-Caen ei Renault, Traii€ de droit com-

mercial,
Vente,

III, No.

No.

No. 3530;

563.

247:

564;

Baudry

et Saienat,

Guillouard,

Vente,

Alexandresco,

285, nota

VIII, partea

1,

II, p.

4).

37. Această soluţiune are loc numai dacă

exercitarea noului comerţ de către vânzător, face concurență cumpărătorului. Astfel, dacă vânzătorul fondează un stabiliment comercial. mult timp după vânzare,
și cumpărătorul şi-a fixat clientela ce i-a
fost cedată, el nu mai datorește garauţie
deoarece nu poate lua clientela cumpărămas
torului.
(Guillouard. Vente, |, No. 335;
285,
Alexandresco, VIII, partea
||.
p.
nota 4).
38. Aceeaşi situaţiune se prezintă dacă
vânzătorul fondează un stabiliment comercial în afară de raza în care se află clientela fondului vândut, deoarece în acest caz,
cumpărătorul nu pierde din. beneficiile pe
care el conta. (Guillouard, Vente, ÎI, No.
555;

Alexandreseco,

VIII.

partea

II.

p.

285,

nota 4).
"89, Tribunalele vor aprecia. în această
privinţă, după împrejurările cauzei. (Beudant, Vente, No. 204; Baudry et Saignai,
Vente,

No.

564:

Alexandresco,

VIII,

partea

Il. p. 285, nota 4).
40, Evicţiunea care are loc posterior
82,
Astfel, de cxemplu, vânzătorul este
vânzării printr'un act al autorităţii publice,
obligat la garanţie, când după ce a vânnu dă, în principiu, dreptul le garanţie
dut un imobil, revinde același imobil unei
alte persoane care a transcris actul de vân- _ din partea vânzătorului, (Duvergier, Vente,
I. No. 515; Troplong, Vente, 1. No. 425;
zare înaintea primului cumpărător. (BeuMourlon, III, No. 579; Aubry ei Rau, ed.
dant, Vente, No. 192; Troplong, Vente. ].
4-a, IV, $ 555, text şi nota 19, p. 575: DalNo. 422: Marcade. Ast. 1626 No. 2, Dalloz,
loz, Râp... Vente, No. 812; Suppl. Vente,
Saignat,
et
Baudry
798;
No.
Râp., Vente,
No. 590; Laurent, XXIV,
No.: 224:. Huc,
Vente, No. 352: Guillouard, Vente, |, No.

505: Alexandresco,

VIII, partea

Il, p. 284).

33. De asemenea, când. după ce vânzătorul a vândut un imobil,îl grevează de
o ipotecă. iar creditorul ipotecar înscrie

X, No. 106; Baudry

et Saignat, Vente, No.

552; Guillouard, Vente, 1, No. 508: Alexandresco, VIII, partea II, p. 279, 282).
4]. Vânzătorul datorește însă garanție,
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Art, 1337
când

DESPRE

actul

sedează

autorităţii

pe

publice

cumpărător

este

care

bazat

depo-

pe- un

drept preexisteni care a fost violat şi când
are de scop să restitue lucrul vândut proprietarului său legitim, deoarece în. acest
caz, aciul autorităţii constitue un fapt de
iorţă majoră, care nu putea fi prevăzut de
părţile contractante şi care are de efect
să rezolve în mod retroactiv drepturile pe
care le-a cedat vânzătorui cumpărătorului.
(Duvergier, Venie, I, No.
315; Troplong,
Vente, Î, p. 535, 556, nota 2; MarcadE, Art.
1626, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 355, text și nota-20, p. 375; Dalloz, Râp.
Vente, No. 813; Suppl., Vente, No. 59:

Laurent, XXIV
I, No.

310;

p. 280).

Alexandresco,
-

VIII,

partea

Il.

dă

la

”

42. Actul
garanţie,

după

No. 224; Guillouard, Vente,

autorităţii

de

publice

asemenea,

vânzare,

prinirun

dacă

fapt

este

loc

provocat,

personal

al

vânzătorului. (Dalloz, Râp., Vente, No. 816;
Suppl., Vente, No. 593; Baudry et Saignat,
Venie, No. 352; Guillouard, Vente, I, No.
309).

”

43.

Vânzătorul

nu

datoreşte

garanţie

pentru exproprierea
imobilului
vândut,
pentru cauză de utilitate publică. (Duranton, XVI, No. 257; Troplong, Vente, I, No.
423; Mass et Verg€ sur Zachariae,- IV,
$ 6085, nota 8, p. 295; Dalloz, R6p., Vente,
No. 817; Suppl., Vente, No. 391; Huc, X,
No.

106;

Guillouard,

Vente,

I,

No.

308;

Colin et Capitant, II, p. 452; Alexandresco,

VIII, partea II, p. 280, nota 2).
44. Această soluţiune are loc chiar dacă
Statul a fost
vânzător.
(Dalloz,
Rp,
Vente, No. 812).
45. Vânzătorul nu datorește garanţie,
decât pentru prescripţia îndeplinită până
în momentul vânzării. (Baudry
et Saignat,

Vente,

No.

552;

Guillouard,

Vente, I, No.

307).

46.

pentru

Vânzătorul

datoreşte

prescripţiunile

vânzare, chiar
curge înainte

Vente,

nu

I, No.

garanție

îndeplinite

dacă ele ar
de
vânzare.

după

fi început a
(Duvergier,

314; Troplong,

Vente

I, No.

425; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355, text
şi nota 17, p. 574, 575; Dalloz, R6p., Vento,

No.

825,

824:

Huc, X, No.

No.

354;

417.

Dacă

trebuiau

XXIV,

No.

2%;

105; Baudry et Saignat, Vente,

Guillouard,

Alexandresco,
mai

Laurent,

VIII,

însă

câteva

Vente.

partea

în

Î,

II,

momentul

zile

sau

No.

p.
chiar

507;

283).

vânzării
câteva

săptămâni pentru a se îndeplini prescriplia, vânzătorul. va fi obligat la garanție
dacă a comis greşeala de a nu preveni

despre aceasta pe cumpărător ca să ia în
posesiune imobilul vândut pentru a între-

rupe prescripția. (Marcad6, Art. 1626, No,
2: Aubry et Rau, ed. 4-a IV, $ 355. text

şi nota 18. p. 575; Dalloz, Rp,
Vente,
NO. 825: Baudry et Saisnat, Vente, No.

554:
niol.

Guillouard,
Vente, I. No. 507; PlaII. No.
149;
Alexandresco,
VIII,

partea Il. p. 283, nota 2).

Codul

VINDERI

48.

Supralicitaţia

cu

o zecime

civit

făcuiă

de un creditor al cărui titlu este înscris,
după cum
prevede
art, 2185 e. civ. fr.
(1806 c. civ. rom.), după ce cumpărătorul,

a notificat

contractul

său,

potrivit

dispo-

ziţiilor art. 2183 ce. civ. fr. (1804 ce. civ.
rom.), dă loc la garanţie din partea vânzătorului, (Duranton, XVI, No. 260; Du-

vergier, Vente, I, No. 521; Troplong, Vente,

I, No. 426; Marcadă, Ârt. 1626, No. 2;
Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 555, text şi
nota 16, p. 374; Dalloz, Râp., Vente, No.

828;
Suppl.,
Vente,
No.
398; Laurent,
XXIV, No, 225; Baudry et Saignat, Vente,
No. 553: Guillouard, Vente, I, No. 306).
49. Această soluţiune reiese din faptut
că art. 2191 e. civ. îr. (1812 c. civ. rom),
care prevede că vânzătorul datorește garanție când adjudecarea se face asupra
însăși cumpărătorului şi deci cu atât mai
mult este datorită garanţia în cazul când
adjudecarea se
face
asupra
unui
terţ.

(Dalloz,

Rep.,

SuppLl.,

Vente,

No.

5%;

Baudry et Saignat, Vente, No. 353: Guillouard, Vente, I, No. 506).
50. Vânzătorul nu trebueşte să declare
în contractul de vânzare, sarcinile care
derivă din dreptul comun, cum sunt contribuţiunile publice, sarcinile legale, etc.
şi care apasă pe cumpărător numai pentru viitor. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1046).
51. Vânzătorul trebueşte să declare în
contractul de vânzare sarciniile care micşorează dreptul de proprietate, cum suni

servituţile

neaparente,

fiind obligat

la ga--

ranţie dacă nu le declară, El nu trebueşte
să declare servituţile aparente, pe care
cumpărătorul.a putut să le cunoască la
data încheierii contractului. (Dalloz, Rep.,

Vente, No. 1048).
52. Vânzătorul

trebueşte

să declare

contractul de vânzare nu
țele neaparente, ci toate

în

numai servitusarcinile oculte

(Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 464; Gu.

illouard,

Vente,

[, No.

407).

53. Existenţa contractelor de 'locaţiune
cu dată certă asupra imobilului vândut.
nu dă loc la garanţie, deoarece potrivit

dispoziţiunilor art. 1745 e. cîv. fr. (1441 c.
civ. rom), cumpărătorul este dator să res-

pecte.
aceste
contracte.
(Dalloz,
R&p,
Suppl., Vente. No. 411).
54, Vânzătorul se poate obliga prin o

clauză

expresă

prevăzută

în

contractul

de

vânzare să rezilieze contractul de închiriere-

cu dată certă consimțit de el asupra imobilului vândut.
(Dalloz, Rep,
Suppl.,.
Vente, No. 411),

55.

Vânzătorul

părătorului

pentru

datoreşte garanţie cum.-.
ipotecile

care

grevează.

imobilul vândut şi care nu au fost declarate_ prin contractul de vânzare. (Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, p. 373: Guillouard, Vente, 1. No. 501: Alexandresco >

VIII, partea II, p. 316, 312).
56. In cazul când vânzătorul a declarat
prin contractul de vânzare că asupra îmo-

bilului vândut

obligaţia
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<ă

există ipoteci, fără a-si lua

le radieze,

prin

această

decla-

Codul

DESPRE

civil

raţie, el a înştiinţat pe cumpărător de a
purga şi de a vărsa preţul în mâinile creditorilor ipotecari şi care echivalează cu
o stipulaţie de negaranţie în cazul când

«cumpărătorul nu ar îndeplini formalitățile purgei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
'353, nota 51, p. 385; Dalloz, Râp., Suppl.,

Vente, No. 59; Laurent, XXIV, No. 261;
“Guillouard, Venie, I, No. 401).
57. Această soluţiune are loc, după o
părere, fie că ipotecile au fost consimţite
de vânzător, fie că au fost consimţite de
un proprietar anterior acestuia, (Aubry et
Rau, ed, 4a, IV, $ 355, nota 51, p. 58%;
Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 596; Lau-

261;

No.

Vente,

Guillouard,

rent,

XXIV,

261).
59.

Simpla cunoştinţă a cumpărătorului

3, No. 401).
58. După altă părere, aeeastă soluţiune
“are loc numai dacă ipotecile au fost con-simţite de vânzător. (Duranton, XVI, No.
alespre ipotecile existente asupra imobilului vândut, fără ca vânzătorul să le fi de-clarat, după o părere, nu scuteşte pe vânzător de obligaţia de garanţie, deoarece
cumpărătorul a putut şi a trebuit să presupună că vânzătorul a înţeles să degreipoteci. (Dude
vândut
xeze imobilul
-vergier, Vente, 1, No. 319; Aubry et Rau,
„d. 4-a, IV, $ 355, nota 50, 7, 383; Guillouard, Vente, I, No. 401; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 512). 60. După a doua părere, în acest caz,

x«umpărătorul
(Marcad€,

dreptul

are

nu

la garanție.

Art. 1626, No. 6; Laurent,

XXIV,

No. 261; Baudry et Saignat, Vente, No.
405),
61. După a ireia părere, irebueşte de
“făcut o distincțiune între ipotecile consim-

țite de vânzător şi cele consimţite de un
după aanterior . acestuia;
"proprietar
ceastă

părere,

numai

cumpă-

cunoştinţa

rătorului despre ipotecile consimţite de
proprietarul anterior nu dă dreptul la
(Trogaranţie din partea vânzătorului.
plong, Vente, IL, No. 418).
62, In cazul când vânzătorul s'a obligat
prin contractul de vânzare să degreveze
“amobilul. vândut, de ipoteci, el datoreşte

garanție dacă nu-şi îndeplineşte obligația
luată. (Dalloz, R6p.. Suppl., Vente, No.

310).

.

de autoritatea
63. Alinierile ordonate
administrativă, nu dau loc, în principiu,
la obligaţia de garanţie pentru vânzător,
din cauza porțiunilor de teren ce se iau

din terenul vândut. (Baudry et Saignat,
“Vente, No. 552; Guillouard, Vente, |, No.
311; Alexandresco, VIII, partea II, p. 281,
,
mota 2).
"64, Această soluţiune are loc, chiar dacă
“planul general de aliniere a fost întocmit
înainte de vânzare, deoarece cumpărăto-

rul era obligat

vituţii

Vente,

legale

[,

No.

să cunoască

de

311;

aliniere.

existența ser(Guillouard,

Alexandresco,

VIII,

a
partea II, p. 282, nota).
65. Dacă însă din termenii actului şi din

Art. 1337

VINDERI

cauzei

faptele

că

rezultă

imobilul

fost

a

vândut cu indicaţia unui cuprins determi-

nat, fără care cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic, în
acest caz, vânzătorul este obligat la garanție pentru alinierea ordonată de autorita-

tea administrativă printr'un plan întocmit

înainte de vânzare. (Guillouard, Vente, I,
No. 311; Alexandresco, VIII, partea II, p282, nota).
66. Adijudecatarul prin. licitaţie al unui
imobil urmărit silit, nu are dreptul să acționeze în garanţie, în caz. de evicţiune pe
creditorul
urmărit,
deoarece
acesta nu
poate fi asimilat cu un
vânzător. (Du-

vanton, XVI, No. 266; Duvergier, Vente, |,
No.
VII,
IV,
loz,
No.

No.

345; Demante
No. 76 bis;
$ 555, text şi
Râp., Vente,
399; Laurent,

102;

Baudry

et Colmet de Santerre,
Aubry et Rau, ed. 4-a,
nota 22, p. 375, 376; DalNo. 853; Suppl., Vente,
XXIV, No. 227; Huc, X,

et

Saignat,

Vente,

No.

355, 356: Guillouard, Vente, I, No. 517).
67. Când însă evicțiunea se datoreşte
neglijenţei .sau imprudenţei
creditorului
urmăritor, el este
responsabil
conform

dreptului

comun

şi deci obligat. la garan-

ție. (Duvergier, Vente, IL. No.547; Aubryei
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text şi nota 23, p.

376;

Laurent,

XXIV,

Saignat, Vente,

I, No. 317).
68. Asifel,

No.

No. 556;

227;

Baudry

et

Guillouard, Vente,

creditorul

,
urmăritor

va

fi

responsabil, dacă a cuprins în urmărire
bunuri pe care nu le-a posedat nici odată

debitorul

No.

69.

urmărit.

(Dalloz,

R€p.,

Vente,

839)..

Adjudecatarul prin licitaţie al unui

imobil “urmărit silit, are dreptul să acționeze în garanţie, în caz
de evicţiune,
pe debitorul urmărit. (Duranton, XVI, No.
265; Duvergier, Vente, I, No. 345; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 76
bis, II urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 355, nota 22, p. 375,.376; Laurent, XXIV,
No. 226; Huc, X, No. 102; Baudry et Sa-

ienat,

Vente,

No. 355:

Guillouard,

Vente,

I. No. 318; Contra: Troplong, Vente, |,
No. 432; Dalloz, Râp., Vente, No. 834).
70. Debitorul urmărit nu este obligat la
garanţie pentru evicțiune dacă a declarat
cu ocazia urmăririi că imobilele urmărite
nu sunt proprietatea sa, sau că asupra lor
există servituţi oculte şi totuși creditorul
a continuat urmărirea. (Baudry et Saignat,
Vente, No. 355; Guillouard, Vente, Î, No.
318).

71. In acest caz, adjudecatarul va avea
dreptul la acţiune în daune-interese :con-

tra

creditorului

urmăritor.

(Guillonard,

Vente, ÎI, No. 318).
79, Adjudecatarul evins care nu va putea acţiona în garanţie nici pe creditorul

urmăritor nici pe debitorul urmărit, va pu-

tea exercita, potrivit dispoziţiunilor art,
1377 ce. civ. fr. (993 e. civ. rom.) contra
creditorilor între care s'a împărțit prețul
adjudecării, acţiunea în repetiţiune. (De-

molombe,
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XXXI.

No.

306; Larombitre,

O-

Art. 1837

DESPRE

bligaiions, Art. 1577, No. 15; Demante et
Colmet de Santerie, VII, No. 76 bis, VIII;
Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 555, text şi

nota 24,

p.570;

Dalloz,

Râp.,

Vente.

855; Suppl., Vente, No. 401; Laurent,
No. 228; Huc, X, No. 105; Baudry

ignat,

Vente,

No.

557;

Guillouard,

No.

XXIV,
et Sa-

Vente,

], No. 316).
173. In acest caz, dacă adjudecatarul a
pierdut acţiunea în repetiţiune. el va avea
recurs contra
debitorului
urmărit
care
prin plata preţului făcut de adjudecatar a
fost liberat. (Iroplong, Vente, ÎI, No. 498;

Dalloz, Râp.. Vente, No. 857).

74, Seopul acţiunii în garanție a cumpărătorului contra vânzătorului este dublu
și anume: un scop principal, de a sili pe
vânzător să apere pe cumpărător pentru
a nu fi evins de lucrul vândut şi un scop
secundar şi subsidiar, de a despăgubi pe
cumpărător îu cazul când evicţiunea a
fost consumată. (Dalloz, Rep., Vente, No.
915: Suppl., Vente, No. 421; Alexandresco,
VIII. partea II, p. 334).
75. Acţiunea în garanţie
pentru evicjiune, poate fi exerciiată, în general, de
cumpărător
sau
de
reprezentanţii săi.
(Duvergier, Vente, [, No. 542; Troploneg,
Vente, Î, No. 429; Aubryet Rau, ed. 4-a,
1V, $ 555, text şi nota 26, p. 376; Dalloz,
Rep., Vente, No. 861; Suppl., Vente, Ne.
406; Baudry et Saignat, Venie, No, 559;
Guillouard,
Venie, 1, No. 329;. Alexandresco, VIII, pariea II, p. 352).
- 76,

Prin

reprezentanţii

cumpărătorului,

se înţeleg în primul rând succesorii săi cu
titlu universal. (Duvergier, Vente, I, No.
549; Troplong, Vente, Î. No. 429; Dalloz,

R€p.. - Vente,

No.

861;

Suppl.,

Vente,

No.

406:. Baudry ct Saignat, Vente, No. 359;
Guillouârd, Vente, [. No. 529; Alexandresco, VIII, partea II, p. 552).
77. De asemenea, se înţeleg succesorii
cumpărătorului cu titlu particular, adică
acei cărora cumpărătorul le-a vândut lucrul ce l-a cumpărat şi faţă de care este
obligat, de asemenca. la garanţie pentru
cvieţiune.
(Duvergier, Vente, î, No. 54;
Troplong, Vente, Î, No. 429: Dalloz, Re€p.,
Vente, No. 862; Suppl., Vente, No. 406:
Baudrv et Saignat, Vente, No. 559: Guillovard,- Vente, I, No. 329; Alexandresco,
VIII. partea II, p. 352).
178, De asemenea. se înţeleg acei cărora
cumpărătorul le-a transrhis bunul cumpărat, prin donațiune sau legat cn toate că
faţă de donatar. donatorul nu este obligat
la garanţie, îusă îi transmite toate drepturile sale, (Duranton, XVI, No. 276; Du-

vergier, Vente, I. No. 545; Troplong, Vente. ], No. 429:
Larombiăre,
Obligations,
Art. 1166, No. 28: Demante et Colmet de
Santerre,

au,

p.

ed.

576:

Suppl.

No.

250:

VII.

4-a,

Dalloz,

Vente.

No.

IV,

Râp.,

No.

Baudry

61

bis,

$ 555,
et

406;

TI:

text

Vente,

Aubry

și nota
No.

Laurent,

Saienat,

Vente

559: Guillouard, Vente, I, No. 320).
79
e asemenea,
se înţelege

et

35,
s6:

XXIV.

No.

*
şi

un
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cumpărător
căruia i-a vândut cumpărăiorul primitiv lucrul cumpărat, cu toare
că acesta faţă de cel de al doilea cumpărător, s'a descărcat formal de obligaţia
de garanţie. (Duvergier, Vente, Î, No. 543;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, nota 27,
p. 576; Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No.
406; Laurent, XXIV, No. 229; Baudry et

Saignat,

I, No.

p. 332).

Vente,

520;

No.

559; Guillouard,

Alexandreseo,

VIII,

Vente,

partea

II,

80. In cazul când
există
mai
multe
vânzări succesive, ultimul cumpărător ameninţat de evicţiune poate face direct
acţiune în garanţie contra primului vâuzător.
(Dalloz,
Râp.,
Vente,
No.
9%;
Suppl., Vente, No. 426; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 532).
81. Această acţiune în garanţie, ultimul
cumpărător poate s'o exercite separat, numai contra primului vânzător sau poate
să exercite acţiunea în acelaşi timp contra
tuturor vânzătorilor
succesivi.
(Dalloz,
Rep. SuppL,
Vente,
No.
426; Alexandresco, VIII, partea IÎ, p. 539).

82.

In

cazui

când

ultimul

cumpărător

acţionează în garanţie pe primul vânză"tor, el nu poate cere dela acesta decât
ceea. ce poate cere contra vânzătorului său.
(Dalloz, Rep.,
Vente,
No.
954; Alexandresco, VIII, partea Ii, p. 553).
|
83. Dacă unul dintre vânzătorii suecesivi este scutit de garanţie, fie în virtutea stipulaţiei a unei clauze formale de
negaranţie, fie pentrucă preţul nu a fost
plătit, ultimul cumpărător evins, nu va
avea acțiune în garanţie contra acestui
vânzător. (Dalloz, Râp.. Vente, No. 955).

84. Acţiunea în garanţie de evicţiune
este indivizibilă . deoarece
este indivizizibilă
însăşi
obligaţia
de
garanţie
considerată
în
ea
însăşi,
în
obicetul
ei direct. (Duvergier, Vente, [, No. 555;
Troplong, Vente, Î, No. 454: Marcad€, Ari.
1626, No. 8; Larombitre, Obligations, Art.
1222, No. 14; Demante et Colmet de San-

terre, VII, No. 61 bis, V: Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 555, text şi nota 7, p. 571;

Dalloz, Rep., Vente, No. 914; Suppl., Vente,.
No. 421; Laurent, XXIV, No. 215; Baudrv:
et Saignat, Vente,
No. 367;
Guillouard,
Vente, I, No. 340; Colin et Capitant, II,
p. 457, 458; Alexandresco, VIII, partea TI,
p. 289; Contra: Rodiere, De la solidarite
ct de Lindivisibilită, No. 451).

„85.

_țiunii

Din

în

principiul

garanţie

tă că dacă

indivizibilităţii

peniru

vânzătorul

evicţiune,

ae-

rezul--

a încetat din viaţă

lăsând mai mulţi moştenitori, cumpărătorul ameninţat de cvicțiune poate chema
în garanție pe oricare dintre moştenitorii cumpărătorului,
(Troplong, Vente, I,
No. 454; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555,
texi şi nota 10, p. 571, 572; Dalloz, Râp..
Suppl., Vente. No. 421; Baudrv ei Saignat,
Vente. No. 567: Guillouard, Venie, I, No.
540; Alexandresco, VIII, partea TI, p, 289).

86.

rezultă
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De

că,

asemenea,
dacă

există

din

acest

mai

principiu

mulți

vânză-

|

DESPRE

Codul civil

ani. (Dalloz, R&p., Venie, No. 956; Laurent,
XXIV, No. 264; Guillouard, Vente, I, No.
soa; Alexandreseo, VIII, partea II, p. 329

vânzător
tori 'sau dacă există un singur
mulți
cate a încetat din vieață lăsând mai dinmoştenitori, şi dacă în contra unuia
în
tre ei cumpărătorul exercită acţiunea obţitrea
hotăr
,
pierde
o
care
pe
ţie
garan
şi celorlalţi covânzători
nută va profita
a-

94.

SaiLaurent, XXIV, No. 215; Baudry et
Vente, No. 567: Guilouard, Vente,
smat,
TI, No. 340; Colin et Capitani, 11, p. 457,
p.. 289,
458: Alexandresco, VIII, partea II,
300, 295).
vâu-88. Potrivii acestui “principiu, dacă
mai
zătorul încetează din vicaţă lăsând
nu
miulţi- moştenitori, cumpărătoiul evins
preţului ce l-a
cere restituirea
va putea
proplătit dela fiecare moştenitor” decât
er,
porțional cu partea sa ereditară. (Pothi
No.
Venie, III, No. 105; Beudani, YVente,
VII,
524: Demante ei Colmet de Santerr€,
Vente.
No. 61 bis, VI: Dalloz, hâp.. Suppl..
y
No: 421; Laurent, XXIV, No. 215; Baudr
,
et Saignat, Vente, No. 368; Guillouard
IL,
Vente, I, No. 541; Colin et Capitant,.
Alexandresco,
458;
„457,
TI, p. 289. 290, 295).

partea

VIII,

are
cumpărătorul
când
89. In cazul
din
iune
evicţ
u
pentr
ție
garan
la
ul
drept
nează
partea mai multor garanţi şi acțio
numai pe unul dintre ei, acesta poate
gacere punerea în cauză şi a celorlalți
rovanţi. (Duvergier, Vente, |, No. 555;

plong,

459:

IL. No.

Vente,

Mareade,

- 90.

In

cazul

când

918;
.

cheamă

cumpărătorul

garanţi
în garanţie numai pe unul dintre
această
lui,
a
contr
îre
hotăr
şi dobândeşte
alţi galotărire nu poate fi opusă celorl

vanţi,

să-i acționeze şi pe ei.

ci trebueşte

(Duvergier,

Vente.

440:

|. No.

Vente.

|,

Na.

Dalloz.

355;

Troplong,

R6p.,

Vente,

342).
No. 919: Guillouară, Vente, |, No;
are cautorul
vânză
când
cazul
În
“OI,
evieţiuțiuni, cumpărătorul ameninţat de
şi pe
cauză
în
pue
să
t
obliga
ne, nu este

cauţiuni,

însă

este mai

prudent

să ceară

au _ de
punerea lor în cauză, căci poate
(Duopus la cerere, excepţiuni personale,
],

vanton, XVI. No. 278: Troplong. Veute,
No. 442: Dalloz, R6p., Vente, No. u 922),
evic:

92.
tiune,.

numai

În materie
nu există

atunci

când

de garanţie penir
solidaritate de drept,

a fost

în mod

a curge

ci

formal

stipulată. (Dalloz,. Rep., Vente, No. 921).
gasanţie pentru evic"93. Acţiunea în
zeci
țiune se prescrie prin trecere de trei

de garanţie

96. In
să
poate fi opusă. când acel care voieşte
oblievingă pe cumpărător este el însuşi
de gagat la garanție. Astfel, exceptiunea
vânranţie poate fi opusă, în primul rând
No.
zătorul. însăşi. (Pothier, Vente, III,
,
'Troplong
204;
205,
No.
Vente.
,
Bendant
89;
Râp..
Dalloz,
urm.;
447
420,
No.
Vente, [,
Vente, No. 939: Baudrr ei Saignai. Veute,
521:
No. 561: Guiltouard, Vente, I, No.
Planiol.

Î1, No.

1475;

Alexandresco.

VIII,

i
partea Îl, p. 285, 286)..
cum-97. Vânzătorul nu poate evinge pe
chiar
părător, nici direct, nici indirect, nici
e în
în virtutea unei noui calităţi dobândit de
Colmet
et
e
(Demanit
vânzării.
arma
No.
Santerre, VII, No. 65 bis. II: -Huc. X,
561:
108; Baudry et Saiguat, Vente, No.

107; Guillouard, Vente, I, No. 521; Alexandresco, VIII, paiică II, p. 286, 287).

ga98, De asemenea, excepțiunea de
şi revanţie poate fi opusă moștenitorilor
prezenianților universali puti si simpli ai
175;
vânzătorului. (Pothier. Vente. III, No.
Rep.
Troplong, Vente, [. No: 447: Dalloz,

Vente,

Art.

No.

1626, No. 8; Dalloz, R6p.. Vente,
Guillouard, Vente, 1, No. 542).

începe

general, excepţiunea

421;

No.

Vente,

Suppl.,

915:

No.

prescripţie

Această

din ziua când a avut loc evicţiunea. (Dalloz, Râp.. Vente, No. 956; Laurent. XXIV,
No. 264: Guillouard, Vente, IL. No. 59%:
Alexandresco, VIII, partea IL, p. 520).
95. In afară de acţiunea în garanţie;
excumpărătorul are contra vânzătorului
cepțiunea de garanţie prin care se apără
de turburarea ce i-ar aduce-o acesta în
(Dalloz, R&p.,
folosința lucrului vândut;
No. 497;
Vente,
Vente, No. 959: Suppl..
Alexandresco, VIII, partea II, p. 285).

87. Numai acţiunea în garanţie, consi, iar
dârată în obicetul ei, este indivizibilă
ea
nu şi acţiunea în despăgubire, în care
(Duse transformă şi care este divizibilă.
'Troplong,
355;
No.
[,
vergier, Vente,
Vente, L. No. 454; Larombiăre, Obligations,
No.
,
: 1626,
Art, 1922, No. 14; Maread6; Art
VII,
re,
Santer
de
met
Col
ei
8; Demante
t-a IV,
No. 61 bis. V: Aubry ct Rau, ed.
Râp..
,
$ 535, text și nota 7, p. 571: Dalloz

Vente,

:

350).

Oblig
-

sau comoştenitori. (Dalloz, Râp.,
tions, No. 1518; Venie,.No. 914).

Art, 1337
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No.

940;

Suppl.,

Venie,

No.

498:

CGuillouand, Vente, |. No. 321; 'Alexan=
dresco, VIII, partea Îl, p. 28%).
poaie
99, Astfel, ckcepțiunea la garanţie
al
fi opusă moștenitorului pur şi simplu în
vânzătorului, chiar dacă. el: ar lucra
447:
altă calitate. (Troplong, Vente, |, No.
Vente,
Suppl.,
940;
No.
Vente,
R€p.,
Dalloz.
No.
No. 428: Baudrv et Saienat. Vente,
Ale361: Guillonard, Vente, Î, No. 321:
xandresco. VIII, partea II. p. 288).

universal
100. De asemenea, legatarului

obligaţii
al vânzătorului, care are aceleaşi
Vente, I,
ca şi autorul său. (Troplong,
No. 940;
Vente,
R€p.
Dalloz,
No. 447:
et Saignat,
Baudrr
498:
No.
Vente,
Suppl.,
Î, No.
Vente. No. 361: Guillouard, Vente,
321).

arului cu titlu
101. De asemenea, legai
(Troplong, Vente
universal al vânzătorului.
. No. 940:
Ț,. No. :447; Dalloz, R&p.. Vente
No. 561: Gu:
Vente,
Saiguat.
ct
Baudrv
illouaid, Vente, [, No. 321).
poate
102. E:xcepţiunea de garanţie nu
care o
fi opusă acţiunii în vevendicare pe
numele
exercită moștenitorul beneficiar în
con=
său, deoarece drepturile sale nu se
fundă cu drepturile succesiunii. (Pothier,

— 653=—

Art. 1337

DESPRE

Vente, III, No. 174; Duvergier, Vente, 1 »
No. 350; Troplong, Vente, Î, No. 447: Dal. |
loz, Re€p., Vente, No. 941; Suppl,,
ente.

No. 428; Laurent, X, No. 9; Baudry et Sai-

gnat,

Vente,

Î, No. 321;
p. 287,

288).

No.

5604;

Guillouard,

Alexandresco,

Vente,

VIII, partea

II,

103. In acest caz însă, cumpărătorul va
putea exercita contra moştenitorului be-

neficiar, în această calitate, o acţiune în
daune-interese,
însă
condamnarea se va
executa numai asupra bunurilor succeso-

rale.

(Pothier,

plong,

Vente,

Vente,

|,

III,

No.

No,

447;

174;

Dalloz,

Tro-

Rp.

Vente, No. 941; Baudry et Saignat, Vente,
No. 561; Guillouard, Vente, I, No. 321; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 287).
104. Cumpărătorul nu poate opune ex-

ai

Astfel,

donatarul

vânzătorului,

bunurilor

poate

fi

No.

349;

942:

Guillouard,

106.

Dalloz,

R6p,,

Donaiarul

Su

Vente,

ei
I,

No.

323),

de bunuri

prezente,

al

vânzătorului,
chiar al tuturor bunurilor
prezenie, nu
poate fi atins de excepţiunea
de garanţie,
deourece este un succesor cu
titlu particular. (Duvergier, Vente,
No.
549; Dalloz, Râp., Suppl., V ente, No.I, 429;
.
Guiilouard, Vente,
1, No. 523; Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 287).
107. In cazui când un tutor

vinde

un

bun al minorului, drept al său şi dacă
mai
târziu, minorul devine moştenitorul
tutorului, acţiunea sa în revendicare
va putea fi respinsă prin excepțiunea de
garan-

ție.

(Duvergier,

et Rau,

ed.

p. 570; Dalloz,

iilouard, Vente,
108. Această

țeles, numai

Vente,

4-a, IV.

Rep..

I, No.

$ 355, text

Vente,

551;

No.

I, No, 525).
soluțiune are loc,

dacă

minorul

948:

5

Gu:

_
bine în-

a devenit

moştenitorul tutorului
după
ajungerea sa
la majoritate, căci în cazul contrar
minorul va putea exercita acţiunea
în revendicare, deoarece el nu poate
primi o
succesiune decât sub beneficiu
de inventar.

(Dalloz, Rep. Vente, No.
109. Dacă însă tutorul a
bun al minorului, nu ca al său
în calitatea sa de tutor, fără

948).
vândut un
propriu, ci
a îndeplini

formalităţile prevăzute 'de lege,
minorul
devenit moştenitorul tutorului
cere anularea vânzării, fără să va putea
i se poată
opune excepția

je garanţie, (Dalloz, R€p.,
Vente, No. 949
0. De asemenea, în acest caz,
tutorul
devenit

cere
lui

moștenitorul minorului,
va putea
anularea vânzării bunu
rilor minorupentru
neîndeplinirea
formalităţilor

(Duvergier,:
Vente, ], No.

un lucru vândut în calitate de proprietar,
a intervenit la vânzare în calitate de cau.
țiune, i se va putea opune de cumpărător

excepțiunea
de
garanţie. * (Duvergier,
Vente, 1, No. 353;
'Troplon , Venie, I, No.
161; Dalloz,. R&p., Vente, NS, 954; Baudry
et Saignat, Veute, No. 5604; Guillouard,
Vente, Î,
No. 524;
Alexandreseco, VIII,
partea II, p. 288).

112,

Această

113.

Cauţiunea

Dalloz,

soluţiune

are

loc

indife-

nu

va avea

dreptul

să

R&p.,

Vente,

No. 955).

nitorilor săi. (Troplong, Vente, I, No. 462;
'Dalloz, Rsâp., Vente, No. 955; Alexan.dresco, VIII, partea II, p. 288; Contra:
Duranton,

XVI,

>

No.

254).

115. Excepţiunea de garanţie, după o
părere este
divizibilă. Astfel, în această
părere, dacă vânzătorul a încetat din vieață
lăsând mai mulţi moştenitori sau legatari
universali şi dacă unul dintre ei revendic
ă
lucrul vândut. dela cumpărător, pretinzâ
ndu-se proprietar, acţiunea sa nu va putea
fi respinsă prin excepțiunea
de garanţie

decât pentru porţiunea sa ereditară, (Rodiere, De la solidarite et de Tindivisibilite,

No. 432; Troplong, Vente, I, No. 457;
rombiere, Obligations, Art, 1222, 1223, LaNe.
17 urm),
.
116. După altă părere dominantă,
cepțiunea de garanţie este indivizibilă, exca
şi acţiunea de garanţie, 0Duvergier,
-Ven-

te, |, No.

Aubry

şi noța

garanţie,
roplong,

114. Excepţiunea de garanție va putea
fi opusă nu numai cauțiunii, ci şi moşte-

respins

pl., Vente,

], No:

e
551;

460; Dalloz, Râp., Vente, No. 950).
111. In cazul când acel care revendică

461;

vii-

prin excepţiunea de garanţie, deoarece
succede la o universalitate. (Duvergier,

excepţiunea
ente, i, No.

opue excepțiunei de garanţie, beneficiul
e discuţiune.
(Troplong, Vente, I[, No.

LI, No. 5359; Troplong, Vente, I, No. 448
urm.: Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No. 429;
Guillouard, Venie, [. No. 323; Alexandresco, VIII, partea II, p. 287).
105.

prevăzute de lege, fără a i se putea opune

rent de data când cauţiunea a devenit
proprietarul lucrului vândut. (Duvergier,
ate, I, No. 553; Dalloz, Râp., Vente, No.
954),
ÎN

cepțiunea de garanţie reprezentantului cu
titlu pariicular al vânzătorului care nu
este ținut de obligaţia personală de garanție a autorului său, (Duvergier. Vente,

ioare,

Codul civil

VINDERI

355;

Mareade,

Art.

1626, No. 8;

Demante et Colmet de Santerre,
VII, No.
61 bis, VII; Aubry et Rau, ed.
$ 355, text şi nota 8, p. 521; *Dalloz,4-a. IV,
Rep.

Obligations, No.
1518;
Vente,
944: Suppl.,
Vente,
No. 450;

No, 943,
Laurent,

XXIV, No. 515: Baudry et Saignat,
Vente,
No. 362;
Guillouard, ' Vente. ÎI, No. 544;

Alexandreseo,
17.

VIII,

Cumpărătorul

partea ÎI, p. 289). acționat

de

un terţ
cumpărat, are dreptul să invoace
excepțiunea
acordării unui termen pentru
a pune în
cauză ca garant pe vânzător,
excepţiune

care pretinde

dilatorie

să-l evingă

care

se numeşte

de lucrul

excepțiune

de
garanție care nu trebueşte confunda
tă cu
excepțiunea pe care o opune
cumpărătorul

vânzătorului

când

acesta

îl turbură

în folosinţa lucrului vândut. (Dalloz,
Suppl., Vente, No. 425: Alexandresco, R&p.,
VIII,
partea ÎI, p. 334).

„ În acest caz, se spune

excepțiunea

de

de cumpărător

— 654—

garanţie

pe cale

este

în drept că:
exercitată

incidentală,

(Dal.

Codul

civil

loz, Râp.,

DESPRE

Suppl.,

Vente;

No. 425;

dresco, VIII, partea Il, p. 531).

lui sarciuei, exteriorizată fie printr'o cerere formală şi imperativă de plată către
cumpărător, fie printr'o urmărire silită
asupra imobiului.
!
In cazul dintâi plata făcută de cumpărător în mâinile creditorului operează subrogaţia legală prevăzută de art. 1108 al.
2 c, e. iar.în al doilea caz e loc la o cerere .
de chemare în garanţie a vânzătorului în
instanța de urmărire.
,
Că deci în rezumat pentru admisibilitatea acțiunii prevăzută de art. (557 c. c.
se cere o condițiune indispensabilă şi anume o turburare de drept din partea creditorului sarcinii, căci până atunci acesta
poate recurge şi la o acţiune personală
contra debitorului iniţial (vânzătorul) din
moment
ce niciun text de lege şi nici raipotecar
țiunea nu refuză creditorului
altă cale de îndestulare în afară de acțiunea derivând din privilegiu.
Aşa dar, atunci când cumpărătorul face
acţiune fără să fi fost turburat de creditorul sarcinii printr'o acţiune în urmărire

Alexan-

119. Cumpărătorul poate să nu cheme
în garanţie pe vânzător în acţiunea în,
revendicare ce i-o face un terţ şi dacă în
acest proces el pierde, poate chema ulterior pe vânzător pentru repararea pagubei ce i s'a cauzat, caz în care se spune în
drept că acţiunea de garanţie este exercitată pe
cale principală.
(Dalloz, Rev.
Suppl., Vente, No. 425; Alexandresco, VIII,
partea Îl. p. 551).

120. In acest caz însă, dacă vânzătorul

va dovedi că existau mijloace pe care dacă le-ar fi opus cumpărătorul terțului,
hotărîre câştigădobândit
acesta ar fi
toare de cauză, acţiunea în garanţie va fi
. respinsă, (Dalloz, R&p., Suppl. Vente, No.
425).

121. In acţiunea de revendicare introdusă de terț contra cumpărătorului, vânzătorul poate interveni pentru a apăra
(Dalloz, Rp.
drepturile cumpărătorului.
Suppl., Vente, No. 423).

122. Chematul în garanţie nu va putea

sau

cere „declinarea competenţei tribunalului
sezisat cu cererea în care este acționat
în garanţie, decât dacă va dovedi că chemarea sa în:cauză nu are caracterul unei
garanţie. (Dalloz,
în
acţiuni
adevărate
R&p., Suppl., Vente- No. 424),

|

Art, 1338

VINDERI

printr'o

care
spre

cerere

imperativă 'de plată

să-l silească la achitarea sarcinii,
a fi loc la aplicaţiunea subrogării

„din art.'1108 al. 2 c. c., acţiunea introdusă

numai pe baza descoperirii sarcinii, nefiind sprijinită de un interes imediat şi
actual cată a se 'respinge ca prematură.
(Trib. Bacău s, I, sent. 237 din 25 Iunie

Jurisprudenţă.
(Continuare dela 1924 până la 1927).

1925, Jur. Gen.

1925, No. 1699).

3, Vânzătorul
lângă predarea

mai are obligaţiunea pe
lucrului şi de a garanta

acestui

liniştita posesiune 'asupra

]. Chestiunea evicţiunii, înscaz când sa
vândut o parte din moşia exproptriabilă
şi. s'a expropriat ulterior această parte,
nu poate fi ridicată+pe calea contestaţiunii
la executarea actului de vânzare, ci pe
calea unei acţiuni principale. (Cas. II, 19
din 1 Aprilie 1925, Pand. Săpt. :17/4925,
Pand. Rom. 1926, |, 29).
2, Conform art. 1337 ce... vânzătorul
cumpărătorului
garantează
unui imobil
inexistinţa vreunei sarcini asupra lucrului
vândut, în cazecontrar cumpărătorul fiind
în drept să opteze pentru rezilierea. contractului cu daune, sau pentru simpla cerere de daune în proporția prejudiciului.
adică a sarcinii ascunse,
Că din economia acestui text reiese că
simpla dovedire a unei sarcini care grevează imobilul nu este suficientă „pentru
admisibilitatea acţiunii, căci simpla eventualitate de prejudiciu nu poate da loc
la o acţiune în justiție, care necesită un
interes imediat şi actual.
Aşa dar, urmează că acţiunile mai sus,
în
prevăzute nu vor fi admisibile decâi
cazul unei turburări din partea creditoru-

lucru,

deci cumpărătorul prin excepțiunea chemării în garanţie poate să-i impue de a-i
lua apărarea când este turburat de un
terțiu pentru o cauză anterioară vânzării,
iar când 'nu reuşeşte şi cumpărătotul este
evins, este obligat de a-i restitui preţul
vânzării şi îndemnizarea pentru prejudi-

ciul cauzat 'prin evicţiune,

Evicţiunea este delăsarea în totul sau
în parte a lucrului vândut prin efectul
unei hotăriîri definitive pronunţate contra
cumpărătorului în virtutea unui drept real
terț.
anterior vânzării, exercitat de un
Este asimilată eviețiunii propriu zise şi

cazul

când

cumpărătorul

1349,

nota

1;

delasă de bună

voie lucrul, spre a evita un proces.:
Insă exerciţiul acțiunii în garanţie nu
este deschis, decât atunci când terțiul a
manifestat asupra lucrului vândut pretențiunile sale prin o acţiune în justiţie, ceea
ce în spetă terţiul a făcut, (Trib. Covurlui
s. Il, 1 Decemvrie 1925, Jur. Gen, 1926,
Ne. 188).
4. A se vedea: art. 1255, nota 8; art.
art.'1890,

nota

1).

Art. 1338. — Părţile pot prin convenţiune, să adauge, să micevicțiune.
şoreze sau să şteargă obligaţiunea de a răspunde de

(Civ. 5, 969, 1337,

1339

”

urm.,

1354;

— 6

5—

Civ. Fr.

1627).

Art. 1338

DESPRE

Codul civil

VINDERI

Test. fr. Art. 1627. — Les parties peuvent, par des conventions parti.
.
.
Pin:
»
.
ajouter ă cette obligation
de droit ou en diminuer
l'effet;
elles peurent
mâme convenir que le vendeur ne sera soumis ă aucune garantie,
culitres,

INDEX

ALFABETIC

„ceastă stipulaţie, cum ar fi de exemplu
când cumpărătorul ar fi cunoscut perico-

(a doctrină)

Acte de autoritate 13-45.
Adăugire 2, 3, 4,
Apreciere suverană 28.

Bună credință 16—18,
Cheltueli 18.
Ciauză expresă 3, 17.
Concesiune 15,
Contrafacere 16, 17.
Convenţiune 1 urm.
Copii 12,

Cunoştinţă

5.

Daune-interese
,

9

6,

13,

14,

lul evicțiunii în momentul vânzării.
loz. R&p., Vente, No. 868,875).

Indoială 29, 30,
Intenţie 7, 19, 25, 28,
Interpretare 25, 28—30.

Invucare 35,
Mărfuri 16, 17.
Micşorare 2, 19,
Modificare î urm,
Moştenuori 11,
Ordine publică 8—10.
Prescripţie 33, 34.
Preţ

6. În acest caz, stipulaţiă”de garanţie va
produce toate efectele prevăzute de art.

1650

cere

_

Denaturare 28.
Evicţiune 1 urm.
Expropriere 14.
Fond de comerţ 8—12,
Forţă majoră 15,

Stipulaţie generaiă 5, 6,7.
Succesiune 12.
Terţi 35,
Vânzare 4 urm.
Vânzare silită 32,

Garanţie 1 urm.

Doctrină,
1. Părţile pot, prin convenţiune,
să modifice obligaţiunea vânzătorului
de a garanta 'pe cumpărător
de evicțiune,
deoarece garanţia este numai de natur
a vân.
zării, ea existând în vitutea legii,
independent de 'o stipulaţiune formală,
iar
nu de esența ci. (Troplong. Vente
, !. No.
452; Dalloz, Rep. Vente, No. 784,
867; Baudry -et Saignat, Vente, No. 392;
Guillouard.
Vente, [, No. '206, 576; Alexandresco.
VIII.
partea

II, p. 319),

2. Potrivit “dispozițiunilo» art,
1697 ce.
civ, fr. (1558 c. civ. rom.), părţile
pot, prin
convenţiune,, să adauge, să micşo
reze sau
să "şteargă întinderea garanţiei
de
(Dalloz, Rep.. Suppl.. Vente, No. 42; drept.
Guillouard. Vente, ], No. 27: Alexandres
eo,
VIII, partea TI, 'p, 319).

3, Pentru -cu' să existe adăugire în îniiuobligaţiei de garanție, trebueşte
în actul. de vânzare să fie prevăzută ca
o
clauză expre
derea

mod precis
vânzătorul.
Troplong,

să prin care să se arate în
favtele pe care le garantează
(Duverpier, Vente, Î, No. 355:

Vente.

I,

No.

466:

Dalloz,

Râp.,
Venie, Na, 868, 870; Baudry
et
Vente, No. 595: Guillouară. Vente Saignat.
, I. No.
56: Alexandresco, VIII. partea
Î], p. 320).
4. Astfel. de exemplu.
nu
se
poate
spune că sa adăugat întinderea
obligaţiei
de garanţie, când se prevede în
contractul
de vânzare clauza că vânzătorul
se obligă
să garanteze pe cumpărător de
toate turburările şi evicțiunile sau de
toate turburările şi de orice împiedecări.
(Duvergier.
Vente, ÎI, No. 555; Troplong,
Vente, 1, No.
467: Aubry ct Rau, ed. s-a.
IV,
si nota 42. p. 581: Dalloz. hp... $ 555, text
Vente, No.
S68, S70: Baudrv et Saignat.
'Venie, No.
399; Guillouard, Vente, î,
No. 377),
5. O stipulație
generală
efect, în cazul când vânzător îşi produce
ul ar fi fost
scutit de gar anție dacă nu se prev
ede a+

fr.

(1541

dreptul

dă

daune-interese

ranton,

23,

| Renunţare 12. 29, |

c. civ.

special

cutire de garanţie 2,5,
6, 19— 27, 29—32, 35,

.

(Dal|

XVI,

IL, No. 354:

No.

ce. civ.

rom)

şi în

dela

264:

Troplong,

a

de

cumpărătorului

vânzător. . (Du-

Duvergier.

Vente,

Vente.

IL, No.

469;

Dalloz. R&p., Vente, No. 875).
7. De asemenea, stipulația generală de
garanţie poate fi folositoare în cazul când
se stabileşte că în intenția părţilor ea se
aplică la unele cauze de evicțiune, pentru
care nu se datoreşte de plin drept garanţie, (Duvergier, Vente, I. No, 533; Dalloz, R&p., Vente, No.. 873).
8. În vânzările de fond de comerţ
sau
de industrie, se prevede adeseori clauza
că
vânzătorul nu va avea dreptul să exercite
un comerţ similar cu cel vândut, într'un
timp anumit. şi într'o anumită rază.
O asemenea clauză este licită, nefiind contrară
ordinei publice, (Dalloz, Rep., Industrie,
No. 215; Vente,, No. 661; Suppl.. Vente,
No. 264, 587; Baudry et Saignat, Vente,
No. 395, 596; Guillouard. V ente, Î, No. 580;
AMexandresco, VIII, partea II, p.
520).
9. Pentru valabilitatea
acestei clauze,
frebueşte ca atunci când interdicţi
unea
de a excreita o industrie sau un
comerț
similar. este perpetuă, să fie restrânsă
un loc determinat, iar. dacă se întinde la
la
toate locurile, să fie restrânsă la
un termen determinat. (Hue. X, No. 115; Baudrw
et Saignat, Ventc, No. 595, 396: Guillouard,
Vente, 1, No. 580; Alexandreseo. VIII,
par-

tea II, p. 520, 521).

10. Dacă
însă,
această
interdicţiune
este absolută şi nelimitată în privința
timpului şi locului, convenţiunea este nulă;
fiind contrară ordinei publice, deoarece
este contrară libertăţii industriei şi comer:
tului. (Dalloz, Rep,
Industrie, No. 214
urim.: Suppl.. Industrie,
No.
107
urm.:
Vente, No. 264 urm.; tuc, X, No.
145:
Lyvon-Caen
et Renault, Trait€ de droit
commercial, No. 247 bis urm. Baudry
et
Saignat, Vente, No. 595: Guillouard,
Vente:
|. No. 580; Alexandresco. VIII, partea
II,

p. 520, 521),

_

11. Clauza de interdicţiune a exercitării

unui
cfect

comerţ sau industrie similară.” are
şi în privinţa moștenitorilor vân:

zătorilor,

(Baudry

596: Guillouard,

dresco,

-et Saienat,

Vente,

No:

Vente. 1. No. 381: Alexan-

VIII. partea II, p. 321).

12. Această clauză însă, nu poate avea
efect în privinţa
copiilor . vânzătorului,
dacă ei au renunțat la succesiunea tată:
, lui lor. În acest caz însă. cumpărătorul

Vodul

civil

DESPRE

va putea împiedeca pe copiii vânzătorului
:să ia aceeași marcă şi aceeaşi insignă.
(Baudry et Saignai, Vente, No. 59%; Alexandresco, VIII. partea II, p. 321).

13. Vânzătorul

poate

garanta

pe

gnat, Vente, No. 401; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 322, 523).
20. Astfel, părţile pot conveni ca vânzătorul să nu răspundă de nicio cauză de
evicţiune, (Datloz. Rep.. Yente. No. 889.

cum-

890).

părător, declarând în contractul de vânzare că va despăgubi pe cumpărător de
evicţiunile provenind din actele autorită-

ților

vublice.

(Duvergier,

Vente.

21. De asemenea, se poate conveni că
vânzătorul în caz de evicţiune, nu va plăti
nicio despăgubire şi nici nu va fi obligat
a vestitui preţul. (Dalloz. Rep., Vente. No.

|. No.

355; Troplong, Vente, 1, No. 466; Marcade, Art. 1626 urm., No. 5; Dalloz, Râp..
Vente. No. 869; Baudry et Saignat, Vente,
No. 394; Guillouard, Vente, 1, No. 386),

]4. Astfel,

de

exemplu,

s89).

22. De asemenea, se poate conveni că
vânzătorul va fi descărcat numai de o
cauză specială de evicţiune sau numai de
o parte din despăgubiri.
(Dalloz, Râp..
Vente, No. 889). 23. De asemenea, se poate stipula că
vânzătorul, în caz de evicţiune, va fi
obligat a restitui preţul, însă va fi descărcat de plata de daune-interese. (Dalloz, Rep., Vente, No. 889).
24. În cazul când vânzătorul este descărcat, prin convenţiune, de orice garanţie.
peniru ca această clauză să aibă efect.
trebueşie ca contractul să cuprindă toate

vânzătorul

poate garanta pe cumpărător de evicţiunea rezultată
din
exproprierea
pentru
cauză de utilitate publică. (Baudry et Sainat, Vente, No. 594: Alexandresco, VIII,
partea II, p. 520).

15. În

cazul

când

vâuzătorul

saran-

tează pe cumpărător pentru evicţiunile rezultate din actele autorităţilor publice,
garanţia trebueşte restrânsă în limitele în
care a fost stipulată. Astfel, de exemplu,
dacă vânzătorul unei concesiuni dela Stat.
face cunoscut cumpărătorului origina şi
revocabilitatea concesiunii, el nu va răspunde în caz de revocarea concesiunii,
<hiar dacă ar fi stipulat în contractul de
vânzare că garantează toate evenimentele
de forţă majoră. (Guillouard, Vente. I. No.
386).
16.

In

cazul

vânzării

unor

măefuri,

elementele

mărfuri

necontrafăcute,

Vente,
585).

17. De

No.

altfel.

599:

(Baudey

Guillouard,

în acest

ga-

et SaiVente,

caz, vânzătorul

este obligai la garanţie, chiar dacă în
contractul de vânzare nu sar fi prevăzut
o clauză expresă de garanţie, deoarece
contrafacerea mărfurilor vândute constitue un viciu ascuns. (Guillouard, Vente.
]. No. 585).
|
18. Părţile contaciante pot prevedea,
în contractul de vânzare, alte efecte gavanţiei legale. decât acele ce trebueşte
să le producă după lege. Astfel, se poate
prevede că vânzătorul de bună credinţă
va trebui să plătească, în caz de evicțiune,
cumpărătorului, nu numai cheltuelile utile.
ci şi cheltuelile voluptuoare. cu toate că
după. lege, în acest caz, el nu trebueşie
să plătească aceste din urmă cheltueli,
(Duvergier, Vente. [. No. 534; Dalloz, Rep..
Vente, No. 887).
19. Clauzele care au de scop să micşoveze sau să şteargă obligaţiunea de garanție de evicțiune, poate avea mai multă
sau mai puțină întindere, după intențiunea
părților contractante. (Dalloz, Rep. Vente,
No. 889; Huc, X, No. 115; Baudry et Sai-

34235 — Codul

civil adnotat — VIII

vânzării,

iar

dacă

vânzarea

este nulă. clauza accesorie de negaranţie
nu produce niciun efect. (Dalloz. Rp.
Vente, No. 890).
25. Interpretarea clauzei de negaranţie,
se va face potrivit principiilor generale,
cercetând mai întâi care a fost intențiunea
comună a părților contractante, (Dalloz.
heâp., Vente, No. 891: Huic, X, No. 115:
Baudry et Saignat, Vente, No. 401; Alexandresco, VIII. partea Il, p. 522. 525).
26. Astfel, există o clauză de negaranţie, când vânzătorul deciară că vinda numai sub garanţia faptelor şi promisiunilor
sale. (Duvergier, Vente, I, No. 340; Troplong. Venie, 1. No. 479; Dalloz, Râp..
Vente, No. 904).
i
27. De asemenea, există clauză de negaranţie când vânzătorul
întrebuinţează
expresiunea:
„fără garanţie“. (Troplong,
Veunte. |. No. 479: Dalloz, Râp.. Vente, No.

xanţia la care se obligă vânzătorul pentru
consecințele ce le-ar avea pentru cumpărător un proces de contrafacere, va fi
valabilă, numai dacă se va stabili că a
existat bună credinţă din partea cumpărătorului, el fiind convins că a cumpărat
nat,
1. No.

Art. 1338

VINDERI

904.
28.

Tribunalele

vor

interpreta

în

mod

suveran, clauza de garanţie prevăzută îni”un contract de vânzare, bazându-se pe
intenția părţilor contractante, cu conditiune de a nu denatura contractul. (A:
lexandresco, VIII, partea LI, p. 319, nota 5).
29, Când există îndoială asupra chestiunii de a se şti dacă cumpărătorul a
renunţat sau nu la garanţie, îndoiala va

fi

interpretată

în favoarea

sa,

deoarece

renunţările la un drept ni -se presupun
niciodată
(Guillouard, Vente, I, No. 414:
Alexandresco. VIII. partea II. p. 319, nota

4. 522),

dă

30. Clauzele

îndoelnice

vor

fi

inter-

pretate contra
cumpărătorului.
potrivit
principiilor generale de drept. (Guillouard.
Vente, Î. No. 414; -Alexandresco, VIII,
partea II, p. 519, nota 4).
!
n.

31. Există

prin

Di

—

clauza

de

negaranţie,

câud

contractul de vânzare, vânzătorut
'de-

4

Art.

1339

DESPRE

clară cauza de evicţiune, deşi nu se stipulează în mod formal, că el nu garantează
evicţiunea. (Duvergier, Venie, Î. No. 517;
Troplong, Vente, I, No. 418; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 554, p. 582; Dalloz, Rp.
Vente, No. 900; Baudry et Saignat, Vente,
No. 400; Guillouard, Vente, I, No. 387).

32, Se pot stipula clauze restrictive de
garanţie nu numai în vânzările voluntare,
ci şi în vânzările silite prin licitaţie
pu-

blică.

(Dalloz,

Râp..

Suppl.,

Vente,

No.

412; Guillouard, Vente, I, No. 402).
33. Acţiunea în garanţie
se
prescrie
prin trecere de treizeci ani. (Duranton,

XVI,

No.

305,

„Art.

dela

506;

Laurent,

1339.—

In

răspunderea

XXIV,

nici

No.

VINDERI

Codul

civib

264; Guillouard, Vente, |, No. 592; Alexandresco, VIII, partea II, p. 329, 330).

34. Prescripţia

începe a curge din mo-

mentul admiterii evicţiunii, adică din momentul când hotărîrea care o condamnat
pe cumpărător să delase lucrul cumpărat,
a devenit definitivă. (Alexandreseo, VIII,
partea II. p. 530, 331).
35. Clauza de negaranţie nu poate fi
invocată decât de vânzător, iar nu şi de
terții care. au făcut evicţiunea şi contra
cărora vânzătorul ar fi putut introduce
acțiune, dacă ar fi rămas proprietarul lucrului ce l-a înstrăinat. (Duvergier, Vente,.
I, No. 345; Guillouad, Vente, Î, No. 403).

mod vânzătorul nu se poate sustrage
evicţiunea, care ar rezulta dintr'un fapt

un

pentru

personal al său; verice convențiune contrarie este nulă. (Civ. 5, 828,
1337, 1338, 1340, 1394; Civ. Fr. 1628).

„

Tezt. fm. Art. 1628. — Quoiqwiil

soit

dit que

le vendeur

ă aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui
„lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

ne

sera

resulte d'un

soumis

fait qui

Bibliografie (continuare).
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Acceptare 6.
Anulare 4-6, 15.
Creanţe 17.
Cunoştinţă 7, 8, 9.
Drenturi reale 10,
Evicţiune 1 urm.
Fapte personale î urm.
Fapte posterioare vânzării

personale vânzătorului; astfel, nu este deajuns dacă faptele ar emana dela acel pe
care îl reprezintă cineva ca moştenitor.

doctrină)
Nulitate 4—6, 15.
Reprezentanţi 3.
Scutire 1 urm.

(Troplong,

Servitute 10.
Succesiune 18.
Succesori particulari
Transcriere

Turburare

10, 11,

15,

16.

15.

Uz 10.
Uzufruct 10,
Vânzare 1 urm,

Ipotecă 8, 9, 11, 12.
Locaţiune 13.

Moștenitor 3,

dispoziţiunilor

art.

1628

c.

civ. îr. (1339 c. civ. rom), vânzătorul este
răspunzător de evicţiunea care ar rezulta
din un fapt al său personal, chiar dacă
Sar fi stipulat în contractul de vânzare,
clauza de negaranţie. (Dalloz, Râp.. Vente.
No. 894; Suppl., Vente. No. 413: Huc X.
No. 109; Baudry ei Saignat, Vente. No.
405: Planiol, II, No. 1475, 1520; Alexandresco, VIII, partea II, p. 323, 324),

2. Astfel,

există

fapi personal

al -vân-

zătorului, totdeauna când evicțiunea va fi
consecința unui act făcut de însuşi vânzătorul sau provocat de el, înainte sau
după vânzare. (Baudry et Saignat, Vente.,
No. 404; Alexandresco, VIII, partea II, p.
325 urm.).

„3. Pentru

civ,, fr, (1359
aplicaţiunea,

ca dispozițiunile
ce. civ. rom.)
trebuește ca

art.

No.

476;

-Aubry

et

4, Potrivit dispoziţiunilor art, 1628 c.
civ, în. (1339 c. civ. rom), este nulă orice

Doctrină,
1. Potrivit

Vente,

Rau, ed. 4-a, IV, $ 355, nota 45, p. 582:
Dalloz, Rep., Vente, No. 89%; Baudry et
Saignat, Vente, No. 406; Guillouard, Vente,
I, No. 397; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 325, nota 1).

1628

c.

să-şi găsească
faptele să fie

convenţiune care ar sustrage pe vânzător:
dela obligaţia de garanţie pentru faptele
sale personale. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente,
No. 415; Alexandresco, VIII, partea II, p.
524, 325),
5. În acest caz. numai clauza de negaranţie este nulă. Vânzătorul se poate sustrage dela obligaţia de garanţie pentru
evicţiunea rezultată dintr'un fapt al său
personal anterior vânzării şi anume determinat, dacă semnalează cumpărătorului
această cauză de evicţiune şi dacă prevede
in contractul de vânzare, că nu garantează
(Duvergier, Vente, Î, No. 557; 'roplong,

Vente,

Î, No. 477; Marcad€,

Art. 1628, No,

5: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355, nota
45, p, 582: Dalloz, Râp., Venie, No. 897;
Suppl., Vente, No. 414; Laurent, XXIV,
No. 256; Huc, X, No. 109; Baudry et Saignat, Vente, No. 405; Guillouard, Vente,
I, No. 398; Alexandresco, VIII, partea II,

p. 326).

6. In cazul când vânzătorul nu face cu-

noscut
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cumpărătorului

faptele

sale

per-

Codul

civil

sonale
pundă,
tată de
dente.

pentru care înțelege să nu răsclauza de negaranţie, chiar accepcumnărător, este nulă. (Duvergier,
I, No. 357; Dalloz, Rep., Vente, No.

DESPRE VINDERI

7. Dacă cumpărătorul are cunoştinţă;
inainte de vânzare, de evicţiunea care
zezultă dintr'un iapt personal al vânzătorului, el nu are dreptul la garanţie, chiar
dacă vânzătorul nu a declarat-o, (Aubry
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355, p. 382; Dalloz,
Rep., Suppl., Vente,
No.
414;
Laurent,
XXIV, No. 256; Baudry et Saignat, Vente,
No. 405; Guillouard, Vente, I, No. 598).

8. Dacă

cumpărătorul

are

cunoștință

de existenţa unei ipoteci asupra imobilului
vândut, după o părere, el nu are dreptul
la garanţie. (Marcadă, Art. 1626 urm., No.
6; Laurent, XXIV, No. 261; Baudry ei
Saignat, Vente, No. 405),
9. După altă părere, simpla cunoştinţă
a cumpărătorului de existenţa unei ipoteci
asupra
imobilului vândut,
nu are nici
un efect şi vânzătorul este obligat la garanţie, dacă nu a declarat în mod expres
această ipotecă. (Duvergier, Vente, I, No.
319; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355,
nota 50, p. 583; Guillouard, Vente I, No.
401).

10. Se consideră ca fapte personale ale
vânzătorului, anterioare vânzării, înstrăimarea imobilului vândut, sau grevarea lui
cu drepturi reale ca servituţi, uzutrucit,
uz, dacă aceste drepturi
sunt opozabile
cumpărătorului prin transcrierea titlurilor
care le constată. (Troplong, Vente, Î, No.
474; Mourlon, III. No. 570;
Demante
et
“Colmet de Santerre, VII, No. 65 bis, I, II; +
Laurent, XXIV, No. 254; Huc, X, No. 10;

Baudry

et Saignat.

Vente,

No.

404;

Gu-

Art. 1339

să asigure cumpărătorului libera şi liniştita proprietate a lucrului vândut. (Duvergier, Vente, I, No. 338; Troplong, Vente,
IL, No. 474; Dalloz, Râp., Vente, No. 89%;
Comp.: Marcadâ. Art. 1628 urm. No. 6;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355, p. 582; Alexandresco, VIII, partea II, p. 325, 326).

15. După

altă părere,

stipulaţiunea de

negaranție pentru faptele personale ale
vânzătorului,
posterioare
vânzării
este
nulă când este făcută în termeni generali.
Asifel, o clauză de negaranţie nu-l poate
exonera pe vânzător când după vânzare,
înstrăinează imobilul către o altă persoană
care transcrie actul de vânzare înaintea
primului cumpărător, In această părere
însă, vânzătorul poate stipula că va putea

îndeplini

asupra

lucrului

vândut

unele

acte, care fără această rezervă, ar constitui o turburare adusă
în posesiunea
cumpărătorului.
(Dalloz,
Rep,
Suppl.,

Vente, No. 415; Bauduy et Saignat, Vente,

No,

407;

Şonp-:

Guillouard,

Alexandresco,

Vente,

ÎI,

VIII,

No.

partea

5%;

II, p.

325),

16. Vânzătorul nu poate evinge pe cumpărător, chiar dacă ar lucra în baza unui
drept dobândit după vânzare, dela un terț
care ar fi putut să evingă pe cumpărător,
deoarece, în acest caz, evicţiunea ar fi
considerată că provine din faptul său personal. (Huc, X, No. 108; Baudry et Saignat,
Vente, No. 407; Alexandresco, VIII, partea
II,

p.

525,

326).

17. Dispoziţiunile art. 1628 c, civ. fr.
(1559 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea
la orice vânzare în general, chiar şi la
vânzarea unei creanţe. (Laurent, XXIV,

No.

553;

Baudry

et Saignat,

Vente,

No.

illouard, Vente, |, No. 397; Planiol, II, No..
1520; Alexandresco, VIII, partea II, p. 325).

286; Guillouard, Venie, Îl, No. 849; Alexandresco, VIIL. partea Il. p. 523, 324;
Nacu, III, p. 288).

personal al vânzătorului, autorizarea vânzării, ipotecarea imobilului vândut, dacă
ipoteca a îust înscrisă înainte de iranscrie-

succesiuni. (Pothier, Vente, III, No. 533;
Baudry et Saignat, Venite, No. 887; Alexandresco, VIII, partea II, p. 525, 324).

Vente, No. 899; Laurent. XXIV, No. 954:
Baudry et Saignat. Vente, No. 404; Guillouard, Vente, I, No. 397).
12. In cazul când vânzătorul a prevăzut în actul de vânzare că va: fi răspunzător numai de faptele sale personale, el
nu e răspunzător de ipotecile constituite
de autorii săi. (Dalloz, Rep., Vente, No.

Jurisprudenţă.

11. De

rea

899).

13.

asemenea,

actului

De

s

de

se consideră

vânzare.

asemenea,

.

se

ca fapt

(Dalloz,

consideră

Rep.

ca fapt

personal al vânzătorului, anterior vânzării,
închirierii imobilului vândut, când contractul de locaţiune, este, potrivit dispozițiunilor art. 1743 c. civ. în. (1441 ce. civ.
zom.),
opozabil
cumpărătorului. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 404; Alexandresco.
VIII, partea II, p. 325).

14. Vânzătorul,

poate

exonera

după

de faptele

o părere,

posterioare

nu se _
vân-

zării, deoarece. o asemenea
clauză este
contrară vânzării, întrucât el este obligat

18. De

asemenea,

şi la vânzarea

unei

(Continuare dela 1924 până la 1927),
]. Este în afară de orice discuţiune că
vânzătorul, în privinţa obiectului vândut,
răspunde de evicţiune faţă de cumpărător
şi această obligaţiune se transmite moștenitorilor universali ai vânzătorului.
Din această obligațiune rezultă principiul de drept că acel ce este ţinut să
răspundă la evicţiune nu poate să evingă
nici personal şi nici reprezentat prin mo-

ştenitorii

săi universali

—

căci

a decide

altfel, înseamnă să nu mai existe obligațiunea de a răspunde de evicţiune.
Prin urmare, recurenţii fiind constant
că au și calitatea de succesori universali
ai vânzătorului, ei sunt ţinuţi de aceeaşi

răspundere de evicţiune ca şi acesta, şi de

aceea

— 659 —

nu

mai

pot

revendica

bunul

în dis-

Art,

1340

DESPRE

cuțiune

ca. moştenitori

străine

dela

care

ai altei

vânzătorul

persoane
pe

nedrept

l-ar îi stăpânit. (Cas. Î, dee, 3261 din 7
Tulie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1785).
"2, Este constant în drept că, întrucât
vânzătorul unui bun, cum şi moştenitorii
lui universali, ca reprezentanți ai lui, suni
obligaţi a răspunde de evicţiune, față de
cumpărător, în ceea ce
priveşte
bunul
vândut: — ei nu pot să evingă pe acelaşi
cumpărător.
Această regulă se aplică indiferent de
împrejurarea dacă moştenitorii vânzătozului ar voi să evingă pe cumpărător invocând că bunul vândut nu a fost proprietatea vânzătorului, ci a lor sau a altei
persoane pe care ei de asemenea o mo-

Codul

VINDERI

civil

ştenise, pentrucă o atare împrejurare nefiind de natură a înlătura situaţia lor de
reprezentanţi ai vânzătorului, ea nu este
de natură de a înlătura nici consecinţele
şi nici obligaţiunile ce decurg din această
situaţie, obligaţii cari justifică imposibilitatea de a evinge.
Prin urmare, în. spelă, rău Curtea de
Apel a decis că intimata, moştenitoare:
universală a tatălui său a putut evinge
pe recurent, cumpărător al unui imobil
dela tatăl său, pe consideraţia că, acest
imobil a aparţinut mamei intimatei, iar
nu tatălui său. (Cas. [, 3675 din 12 Octomvrie 1926. Jurispr. Gen. 1926, No. 1874 şi

1891).

3. A

se vedea:

art, 786, nota

21.

„Art. 1840. — Stipulaţiunea prin care vânzătorul se descarcă
de răspunderea pentru evicțiune, nu-l scuteşte de a restitui preţul,
în caz de evicțiune, afară numai dacă. cumpărătorul a cunoscut,
la facerea vânzării, pericolul evicţiunii, sau dacă a cumpărat pe
răspunderea sa proprie. (Civ. 1337 urm., 1339, 1349, 1353, 1392;

Civ. Fr. 1629).
„-

Teat: fr. Art. 1629. — Dans le mâme

cas de stipulation de non-garantie,

le vendeur, en cas d'Eviction est tenu ă la restitution du prix, ă moins. que
laequreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'6vietion, ou qu'il n'ait
achet€ ă ses perils et risques.
INDEX

ALFABETIC

(a doctrină)

Apreciere suverană

17.

! Marturi 9.

Cunoştinţă 3, 5—12, 14, .
Dâune-interese 10—12,
Dovadă 8,9, 14,
Evicţiune 1 urm.
Inceput de probă scrisă 9.
Interpretare 2, 17,
Lucruri corporale 18.

Lucruri -necorporale

18,

Preţ 1—7, 12, 13, 15, 16.
Probă 8, 9, 14.
Răspundere,
a se vedea
cuvântul: „Risc.
:
Restituire 1—7, 12, 13, 15,
16.
Risc 3—7, 15, 17.

Scutire 1 urm,

Doctrină,
1. Potrivit

dispoziţiunilor

.art.

1629

ce,

cit. fr. (1540 e. civ. rom.),
vânzătorul.
chiar dacă se descarcă de obligaţia de
garanție, trebueşte să restitue preţul lucrului vândut, în caz de evicțiune, deoarece este deţinut fără cauză.
(Dalloz,
Rep... Vente, No. 905: Suppl., Vente, No.
+8: Huc,- X. No. 114; Baudry et Saignat,
Vente, No. 408; Planiol, II, No. 1520: Alexandresco, VIII, partea IL, p. 527).
„2. Chiar în acest caz, vânzătorul nu va
fi obligat să restitue preţul. dacă părţile

au

prevăzut

în

contract

o clauză

contrară.

deoarece legea decide astfel, ca o interpretare a voinţii părților. (Baudry et Saienat, Vente, No, 409).

„3. Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1629

e,

civ. fe. (1540 c. civ. rom), dacă vânzătorul este descărcat de obligăţia de gărauție, in caz de evicţiune, e] nu va fi obli-

gat:

să

restitue

preţul.

când

cumpărătorul

a Cunoscut, la facerea vânzării, pericolul
evicţiunii, deoarece se presupune că, în
„acest caz, a înțeles să cumpere pe 'riscul'
său. (Troplong, Vente, I, No. 482; Dalloz,
Rep., Vente, No. 906 urm.: Suppl., Vente.
No. 419; Alexandresco,
VIII. partea II.
p. 328).
.
4, De asemenea, poirivit aceloraşi dispoziţiuni, vânzătorul nu datoreşte restituirea preţului, dacă, la facerea vânzării,
cumpărătorul a cumpărat pe răspunderea
sa personală. (Duvergier, Vente, No. 359:
Dalloz, Râp., Vente, No. 910; Suppl., Venie.
No. 420; Baudry et Saignat, Vente, No.
409; Alexandresco, VIII, partea II, p. 527).

5. Cumpărătorul,

chiar

dacă

nu

a de-

clarat că cumpără pe răspunderea sa proprie, nu are dreptul la garanţie, dacă a
cunoscut la
facerea
vânzării
pericolui
evicţiunii; în acest caz are drept numai
la restituirea preţului. (Duvergier, Vente,

TI, No.

518;

Aubry

et Rau,

Troplong,
ed.

4-a,

Vente,
IV,

Î, No.

$ 555,

48;

text

şi

nota 46, p. 582: Dalloz, Râp.. Vente, No.

800: Suppl..
Vente.
-No. 594; Laurent,
NĂLV, No, 259; Baudry et Saignat, Vente,
No. 400: Guillouard, Vente, Î, No. 387:
Alexandresco, VIII, partea II, p. 328, 529).
de

6. Această
mijlocul

soluţiune

prin

noscui pericolul

care

are loc, indiferent

cumpărătorul

evicţiunii.
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a cu-

(Dalloz, Rep..

Suppl., Vente, No. 395; Alexandresco.
partea. Îl,-p. 528).
Ni

VIII,

Art. 1341

DESPRE VINDERI

Codul. civil

No. 259; Alexandreseo, VIII, partea II, p7. Pentru ca această soluțiune să aibă
328, nota 2).
:
:
cunosfi.
să,
ătorul
cumpăr
ca
şte
trebue
loc,
Potrivii dispoziţiunilor art. 1629 c.
15.
nenii,
evicţiu
lul
perico
real
mod
cut în
civ. fr. (1340 ce. cit. rom), vânzătorul nu
fiind deajuns ca el să-l fi putut cunoaşte
este obligat să restitue preţul cumpărăA819;
No.
Vente,
numai. (Dalloz, Râp.,
torului evins, dacă acesta a cumpărat pe
529).
528,
p.
Il.
lexandresco, VIII, partea
rea sa. (Duvergier, Vente, I, No.
răspunde
ut,
cunosc
8. Dovada că cumpărătorul a
Rep. Suppl., Vente, No. 420:
Dalloz,
559;
nii
la facerea vânzării, pericolul evicţiu
VIII, partea II, p. 327).
esco,
Mlexandr
trebueşte făcută de către vânzător. (Gu16. Vânzătorul nu este obligat să resti,
dresco
Alexan
388;
No.
I,
Vente,
d,
ilouar
tie cumpărătorului evins, prețul când aVIII, partea Il, p. 528 nota 2).
sa,
răspunderea
pe
cumpărat
"cesia a
t
potrivi
face
va
se
9. Această dovadă
chiar dacă nu sa stipulat în mod expres
făcută
fi
ând
neput
ea
dreptului comun,
în contract negaranția, legea necerând-o.
prin martori. decât dacă există un înce(Duvergier, Vente, 1,. No. 359; Duranton.
XYI,
ton,
put de dovadă serisă. (Duran
No. 262: Mourlon, III, No. 755; TroXVI,
588:
No.
No. 262; Guillouard, Vente, I,
Vente, 1, No. 482; Dalloz, Rep.
plong,
Alexandresco, VIil, partea II, p. 328).
No. 799, 910; Suppl., Vente, No.
Vente,
10. Vânzătorul poate fi obligat la plata
420: Laurent, XXIV, No. 258: Huc, Xi No.
gaa
obligat
sa
dacă
se,
de daune-intere
114: Guillouard, Vente, I[, No. 595; Plaranta pe cumpărător, cu toate că acesta
niol, 1, No. 1520; Alexandresco, VIII, par:
cauza
de.
i,
vânzări
a
cunoştea, la facere
tea: II, p, 527, nota 5, 528: Comp. Contra:
318,
evicţiune. (Duvergier, Vente, Î, No.
Baudrv et Saignat, Vente, No. 409).
:
Aubry
468;
354; 'Troplong, Vente, 1, No.
interpreta și aprevor
ele
Tribunal
17.
47,
nota
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text şi
cia în mod suveran dacă cumpărătorul a
No.
sa. ('Dalloz,
p. 582: Dalloz, Rep. Suppl., Vente.
răspunderea
pe
cumpărat
uard,
594; Laurent, XXIV, No. 260: Guillo
Rep.,
Suppl..
Vente,
No.
420).
dresco,
Vente. I, No. 589; Comp.: Alexan
18. Dispoziţiunile art. 1629 e. civ. fr.
,
VII, partea Il, p. 528, 329).
(1540 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
atbă
să
soluție
“11. Pentru .ca această
numai: la vânzările de lucruri corporale,
să fi culoc, trebueşte ca şi vânzătorul
iar nu şi la vânzările de'lucruri necorpoVente.
noscut cauza evicţiunii. (Duvergier.
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 524
vale.
885:
No.
I, No. 534; Dalloz, R&p.„ Vente.
vota Î).
Guillouard, Vente, IL, No. 389).
â eu12. In cazul când cumpărătorul
la facerea

noscut,

vânzării,

pericolul

I, No.

Vente,

5%;

Alexandresco,

VIII.

,
partea 1, p. 528, 529).
a
13, Vânzătorul nu poate fi scutit de
restitui prețul, dacă declară pur şi simplu
evicţiunii, decumpărătorului pericolul
oarece în acest caz nu suni insirunite
civ.
împrejurările prevăzute de art. 1629 c.

fr. (1540 ce, civ. rom.)

pentru

Jurisprudenţă.

evic-

de vânţiunii şi sa stipulat în contractul
acesta în
zare ' negaranţia vânszătorului,
nici daunecaz de evicțiune, nu datoreşte
(Aubry
interese, nici restituirea preţului.
t,
Lauren
584:
p.
8555,
IV,
4-a,
ed.
Rau,
et
, Baudry
114;
No.
X,
Huc,
258;
No.
XXIV.
109: Guillouard,
No.
et -Saienat, Vente,

a se admite

preţului. (Duverscutirea de restituirea
gier. Vente, Î, No. 34: Troplong,_ Vente.
Î. No. 485; 'Dalloz, Rep., Vente, No. 907:

(Continuare
1, *Dacă

poziţinnile

Alexandresco, VIII, partea II, p. 528, 329;
Contra: Duranton, XVI, No. %1: Huc, X,
No, 115).
14. Vânzătorul va trebui să dovedească.
că la facerea vânzării, cumpărătorul cunoştea pericolul evicțiunii, în cazul când
sa prevăzut în contractul de vânzare o
(Duranton, XVI,
negaranţie.
clauză de

No. 263;

Râp..

Troplong, Vente, ÎL. No. 48: DalVente,

No.

908:

Laurent,

Art. 1841, — Când

cumpărătorul, dacă

la 1927).

părțile pot să deroage

art. 1557 şi

dela dis:

1558 ce. civil şi să

| micşoreze sau să stingă obligaţiunea de a
'de evicjiune, totuşi, potrivit art.
răspunde
1540 c. civil, stipulaţiunea prin care vânzătorul se descarcă de această răspundere,
mi-l scuteşte de a restitui preţul decât
numai dacă cumpărătorul a cunoscuti la
facerea vâuzării pericolul. evicţiunii, sau
dacă a cumpărat pe răspunderea sa pro:
prie. (Cas. IL. 522
din
10 Noem. 1935,
Pand. Rom. 1926, III, 50, Jurispr. Rom.
!
6 din 1926, Dreptul î4 din 1926).
2, Simpla inserare în contractul de vânzare a unui pretins titlu de proprietate a-

Baudry et Saignat, Vente, No. 40: Comp.:

loz,

dela 1924 până

XXIV,

vânzătorul

supra

lucrului

ce se înstrăinează,

nu

poate

constitui o dovadă suficientă din care să
intenţiunea
neîndocinic
rezulte -în mod
cumpărătorului că a renunţat la garanţiile
cerute de lege. (1540 c. civ.), dacă aceasta
nu reiese dintr'o stipulaţiune expresă; ori
în speţă, din contract rezultă tocmai contrariul că „orice pretențiuni asupra păpe vânzător”.
privese
mântului vândut
(Trib. Covurlui $. II, 1 Decemvrie 1925,
Curier Jud. 26 din 1926),

este răspunzător de

este evis, are dreptul a cere
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dela

evicţiune,

vânzător:

“Art, 1341

DESPRE

Codul

VINDERI

_1. Restituţiunea preţului;
2. Fructele, dacă este dator a le întoarce
l-a

proprietarului

civil

care

evins.

3. Spesele instanței deschise de dânsul în contra vânzătorului şi ale celei deschise de evingător 1) în contra sa;
4. Daune-interese și spesele contractului de vindere. (Civ. 485
urm.,
1357,

1020,
1363,

1021, 1084 urm., 1305, 1324, 1337, 1342, 1347, 1350,
1402, 1669, 1809; Pr. civ. 143, 144; Civ. Fr. 1630).

Text. fr. Art. 1630. — Lorsque la garantie a 6t6 promise, ou qu'il n'a
rien €t6 stipul€ ă ce sujet, si l'acqutreur est Evinc6 il a droit de demander contre
le vendeur:

19 La restitution du prix;
20 Celle des fruits, lorsqw'il est oblig6

de

les

rendre

au propriâtaire qui

Vevince;

30 Les

frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et

par le demandeur originaire;
49 Enfin les dommages et interâts, ainsi que
contrat.

ALFABETIC

(la doctrină)
Advocât 38.
Animal 8i
Apel 27.

Pius-valută 12,
Preţ 1—16, 19, 20, 25,
Răspundere, a se vedea

Ban 7,
Bună-credinţă
Cesiune

cuvântul: „Risc,
24, | Rea credinţă 18,

18—20,

Renta viageră 6, 7.
Repetiţiune 15. .

14, 15,

Reprezentanţi
Restituire
isc 4
Scutire 3,

“Cheitueli 21—30, 37—39.
Daune-interese 10, 31, 32,
34—36.

Dobânzi

16, 19, 20,

14.

1—29,

35.

Spese 37 -%9,

Evicţiune 1 urm.
Evicţiune totală 1, 2.
Fapt personal 3.
Fructe 16- 2,
Hotărire 27,
Insulvabilitate
29, 30, 36,
Moșştenitori 14.

Timbru 38,
Transcrivre 38.
Tranzacţie 34,
Uzufruct 6.
Vânzare 1.urm.
Vânzări succesive

9-13.

1. In caz de ericţiune totală, vânzătorul
este obligat să restitue cumpărătorului întregul preţ, chiar dacă nu sa prevăzut în
contract garanţia,
deoarece
ea este de
drept. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355,
p. 377; Dalloz,
Rep.,
Vente,
No. 978;
Suppl.. Vente, No. 443; Laurent, XXIV,
No. 234; Huc, X, No. 116; Baudry et Saipat Vente, No. 570; Guillouard, Vente,
p.

545;

294,

2,

Alexandresco,

295),

Această

soluţiune

VIII,

are

partea

loc

II,

deoarece

în caz de evicțiune, prețul lucrului vândui se găseşte fără cauza
în mâinile
vânzătorului. (Dalloz. R&p., Suppl., Vente,

No.

coâts du

443;

Laurent,

XXIV,

illouard, Vente. 1, No. 545;
VIII, partea II, p. 295).

3. Vânzătorul

este

No.

obligat

324;

Gu-

Alexandresco,
!

să

sa stipulat în contract negaranţia sau
dacă evicțiunea are de cauză faptul său
personal. (Dalloz, R€p., Vente, No. 979;
Suppl., Vente, No. 444; Laurent, XXIV,
No. 234; Guilouard, Vente, I, No. 346).
4, Vânzătorul nu datoreşte restituirea
preţului, numai dacă cumpărătorul a cumpărat pe răspunderea sa sau dacă fiind
cunoscută cauza
evicţiunii
la facerea
vâuzării, sa
convenit
prin
contract că
vânzătorul nu este
obligat
la garanţie.

(Dalloz,

Doctrină.

» No.

les frais et loyaux

faits

*
INDEX

32, 33.
Ca! 8,

ceux

restitue

prețul, chiar dacă cumpărătorul nu are
a dispoziţie acţiunea în garanţie, deoarece

R€p.,

Suppl.,

Vente, No.

444). -

5. Obligaţiunea vânzătorului de a restitui prețul
cumpărătorului,
în
caz de
evicțiune, va trebui să fie limitată numai
la ceea ce a plătit în mod rea! cumpără-

torul. (Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No.
44b; Alexandresco, Sur partea II, p. 296).
6. În caz de vânzarea unui drept temporur cu durata limiiată, cum ar fi un
drept de uzulruct sau o rentă viageră ete,
în caz de evicţiune după trecerea unui
oarecare timp, vânzătorul va restitui prețu!

numai

mează

proporțional

să mai

curgă,

cu

timpul

(Troplong,

ce

Vente,

ur-

|,

No. 494; 'Dalloz,
Rep.
Vente,
No. 989;
Șuppl. Vente, No. 447; Guillouard, Vente,
I,
No. 354).

1. Dacă preţul unei vânzări fixat la o
sumă de bani, a fost convertit prin actul
de vânzare în o rentă viageră, în caz de
evicțiune, cumpărătorul nu poate cere capitalul rentei,
ce le-a plătit.

ci numai restituirea ratelor
(Dalloz, Rep., Supol., Vente,

No.

246;

571;

Guillouard,

Baudry

et

Saignat,

Vente,

No.

Vente, I, No. 549; Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 296)..
8. In caz de vânzarea unui animal destinat la muncă, cum ar fi un cal, în caz
de evicţiune, după trecerea unui timp
oarecare, prețul se va restitui în întregi-

1) » Evingător* este acela ce a făcut cerere (acţiune) de a deposeda pe cumpărător
de
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lucrul cumpărat.

.

Codul
me,
rea
până
No.
text

DESPRE

civil

creşte:

fără a se lua în consideraţie

vârstei animalului, dela vânzare şi
Vente, |,
(Iroplong,
evicţiune.
la
494; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, $ 555,
şi nota 29, p. 377; Guillouard, Vente,

I, No, 555).
9. În caz de vânzări succesive, restituirea pretului dela vânzător va, putea fi
fie de cumpărătorul primitiv, fie
subeumpărător. (Guillouard, Vente,

cerută
de un

1, No. 547; Alexandresco,

VIII,

No.

571;

partea

II,

p. 295).
10. In “acest caz, răspunderea de evicțiune va avea-o primul vânzător, fie pentru restituirea. preţului, fie pentru plata
de daune-interese, chiar dacă preţul ce l-a
primit este mai mic decât prețul vânzărilor succesive. PDuranton, XVI, No. 29%;

I[,

Vente,

Duvergier,

Troplong,

No.

I, No. 495; 'Dalloz, R€p.. Vente,

Vente.

448; Alexandresco,

Vente, No.

991: Suppl.,

VIII, partea II, p. 295, text şi nota 1).
11]. De asemenea, în acest caz, cumpărătorul evins, are dreptul la restituirea

preţului, chiar dacă el ar fi superior pre-

un sub
deoarece
vânzări,
țului primei
cumpărător se poate adresa direct vânzătorului originar în caz de evicţiune. 0Duvergier, Vente, I, No. 371; Dalloz, Rep.
Alexandresco,
şi

Laurent,

No. 991;

Vente,

partea

de

vânzări

caz

In

12.

text

II, p. 29,

VIII,

1).

nota

257:

No.

XXIV,

succesive,

evins,

cumpărător

preţuri diferite, ultimul

cu

cu un preț inferior preţului vânzării originare, nu are dreptul să ceară restituirea

decât a preţului ce l-a plătit şi mărirea
de valoare pe care a dobândit-o imobilul
dela cumpărarea sa. (Duvergier, Vente, |.
No. 371; Troplong. Vente, 1, No. 496; Aubry

et Rau, ed. 4-a, [V, $ 355, text şi nota 28, p.
377: Dalloz, Râp.. Vente, No. 992: Suppl,
Vente, No. 448; Laurent, XXIV, No. 237,
Baudry et Saignat, Vente, No. 571; Gu.
ilouard. Vente, |, No. 347; Comp: Alexandresco, VIII, partea II, p. 295, nota 41).
13. Cumpărătorul evins poate cere restituirea prețului, fie dela vânzătorul său,

precedent.

(Dalloz,

reprezentanții

săi cu

vânzător

un

dela

fie

Râp.. Suppl., Vente, No. 448).
14. Cumpărătorul evins, poate cere resțituirea prețului nu numai dela vânzător,

moştenitorii
titlu

săi sau
ci

universal,

(Dalloz, Râp.

vânzătorul i-a cedat preţul.
Vente,

Laurent,

995:

No.

XXIV,

Vente,

Suppl.,

Baudry

256;

No.

căruia

_terț

un

dela

şi

No.

449;

et Sai-

enat, Vente, No. 572; Guillouard, Vente, ],
No. 548; Alexandresco, VIII, partea II, p.
.

296).

15. In acest caz, acțiunea

cesionarului

lui contra

nu

cumpărătoru-

este o acţiune

în garanție, ci o actiune în repetițiune a
lucrului nedatorit, deoarece el a „primit

preţul

unei

cauză

prin

Vente,

No.

(Dalloz,

creanţe,

Râp.,

care

evicţiunea

449;

Vente,

Laurent,

a

devenit

fără

cumpărătorului.

No.

995:

XXIV,

Suppl.,

No.

23%;

Art. 1344

VINDERI

No. 372; GuAlexandresco,

Baudry e! Saignat, Vente,
illouard, Vente, 1, No. 348;
VIII, partea II, p. 296).

16. In caz de evicţiune, nu se pot face

discuţiuni în general, între vânzător şi
cumpărător cu privire la fructele imobilului evins, deoarece primul va reţine dobânzile preţului, iar cel de al doilea îructele imobilului. (Guillouard, Vente, I, No358).

17. Potrivit dispoziţiunilor art. 1630 c.
civ. fn. (1341 c. civ. rom.) în caz de evicțiune, dacă cumpărătorul trebueşte să dea
fructele imobilului vândut, adevăratului
proprietar, ei va avea dreptul să ceară
acestor fructe.
dela vânzător, restituirea
998: Suppl.,
No.
Vente,
(Dalloz. R&p.,
Vente, No. 450; Alexandresco, VIII, partea .
II, p. 295, nota 2, 299).
18. In acest caz, dacă cumpărătorul a
fosti de bună credinţă, el va trebui să dea
adevăratului proprietar, numai fructele cu
începere dela data acţiunii, iar dacă a fost
de rea credinţă, va fi obligat să dea toate
fructele scăzute. (Dalloz, Râp., Vente, No.
243; Baudry
No.
XXIV,
998: Laurent,

et Saignat.

titui cumpărătorului

plătit

el;

bună

de

astfel

Guillouard,

576;

No.

Vente,

Vente, I, No. 358).
19. Vânzătorul, în acest

:
nu va res-

caz,

decât fructele ce le-a

dacă

credinţă,

cumpărătorul

trebui

va

el

a fost

să

dea

adevăratului proprietar numai fructele din
_momentul acţiunii, pe tot timpul până la
această acţiune şi vânzătorul va păstra

dobânzile
Vente,

20.

vândut

No.

prețului.
450).

In

caz

nu

a produs

fi obligat

ca

cumpărătorului

bânzile

de

(Dalloz,

Râp.,

Suppl»

dacă

lucrul

evicţiune,

odată
de

fructe,

vânzătorul

cu prețul

bună

credinţă,

prețului plătit, deoarece

va

să restitue
şi,

do-

admițân-

du-se contrariul, cumpărătorul ar pierde,
fără compensație folosința sumei plătită
vânzătorului ca preţ. (Dalloz, Râp., Vente,
No. 1002; Laurent, XXIV, No. 235; Huc,

X, No. 117; Baudry et Saignat, Vente, No.
581; Guillouard, Vente, I, No. 558; Ale-

xandresco, VIII, pariea II, p. 299, nota 4).
2]. Potrivit dispoziţiunilor art. 1650 cciv, fr, (1541 e, civ. rom.) în caz de evicsă despăgutrebueşte
țiune, vânzătorul
bească pe cumpărător de cheltuelile făcute cu acţiunea de chemare în garanţie şi
adevăratului
de cele făcute în acţiunea
proprietar care a evins pe cumpărător.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 1004: Suppl.,
Vente, No. 451; Alexandresco, VIII, partea II, p. 300).

29, Această soluțiune nu suferă nicio
discuțiune în cazul când în acțiunea ade-

văratului

proprietar,

cumpărătorul

cheamă

în garanție pe vânzătorul său şi când dacă

evicțiunea se produce, vânzătorul va trebui să plătească toate cheltuelile făcute cu

procesul.

(Guillouard,

Vente,

I, No, 365;

Alexandresco, VIII, partea II,
p. 300).
23. Dacă însă în acţiunea adevăratului
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Art,

1341

”

DESPRE

proprietar, cumpărătorul
nu cheamă
pe
Laubăitor și el cate evins de luctul vândut,
dup. o părere, acesta nu are dreptul să
repete contra vânzătorului, cheltuelile la
care a fost condamnat prin hotărîrea de
evicţiune.
(Pothier, Vente, III, No. 128;
“Troploneg,
Vente, 1, No.
500;
Laurent,

XXIV,

No. 245; Hue, X, No.

24.

După

a doua

părere,

lile vor trebui suporiate de terțul care
pierde acţiunea
şi vânzătorul!nu poate
plăti aceste cheltueli, chiar dacă _terţul

ar fi insolvabil.
Vente, No. 440).

117).

deoarece

1650 ce. civ. fr. (1541 e. cir. rom.)

nu face

576;

nota

Alexandresco,
2).

VIII,

partea

să plătească

cheltuelile

şi apoi

după

împrejurări,

II, p.

117%: Baudry

33.

27. |n cazul când cumpărătorul: evins
face apel contra hotărîrii de evicţiune
şi
cheamă astfel în apel şi pe vânzătorul
garant, cheltuelile apelului vor fi suportate
de cumpărător iar nu de vânzător.
(Dal-

367).
'37.

28. În cazul când acel care face
acţiunea de evieţiune, i se respinge acțiunea,
el
va îi condamnat la cheltueli către
cumpărător. (Duvergier, Vente, I, No. 586;
Dal-

452:

No.

459).

Vente,

titue

970;

Suppl,

este iusolvabil, după o părere,
cheltuelile vor fi suportate în toate
vile de vânzător. (Duvergier, Vente, cazu1, No.
585, 586: Aubrv et Rau, ed,
4-a, IV, $
555, text și noia 6; Dalloz,
Rep.. Vente.

No.

970; Laurent,

XXIV,

No.

23:

Vente,

a

şi: o

sumă

No.

575).

vânzătorului

preţul

fiule

(Dalloz,

are

36.

In cazul

când

determinată!

Râp.,

ca

Vente,

No.

terţul evingător

este

Vente, I, No. 523; Dalloz, Rep., Vente, No.
99: Suppl.,
Vente,
No.
459;
Laurent.
i

A

No.

232;

Potrivit

Guillouard,

Vente.

I. No.

art.

.
1650. ce.

.
dispoziţiunilor

civ. fr. (1541 e. civ. rom), în caz de eticliune, vânzătorul.
trebuește
să
restitue
cumpărătorului
spesele
contractului
de

vânzare.

(Dalloz,

301).

|

Râp..

Alexandresco,

Suppl.,

VIII,

Vente, Ne.

partea

II,

p.
i

38. Prin spesele contractului de vânzare, se înţelege tot ce a plătit cumpărăto-

rul cu ocazia contractului, adică, cheltue- lile făcute
cu
cumpărarea
hârtiei tim-

brate, onorariul advocatului. taxele de înregistrare şi cele de transcriere. (Dalloz,
Rep., Suppl., Venie, No. 452; Huc, X, No.

117;

Guillouard,

Vente,

I, No.

557;

Ale-

xandresco, VIII, partea II, p. 501).
,
39. Vânzătorul va fi obligat să restitue

Gu.
Vente,
I, No. 567),
cumpărătorului
spesele
„30. După altă părere, în cazu
vânzare, numai în cazul
țiunea' în eviețiune este respi l când acnsă. cheltue. - bligat la garanţie către

illouard,

Huc, X, No.

respins în acţiunea sa şi este condamnat
la daune-interese către cumpărător, acesta
nu are niciun recurs contra vânzătorului,
dacă terţul
este
insolvabil.
(Duvergier,

Vente.

29. Dacă terţul care a făcut acţiunea de
evicțiune

No. 456:

credință

1014),

1006).

No.

(Du-

influență numai asupra fixării cuantumului
daunelor-interese.
(Dalloz.
R&p.,
Vente, No. 1029: Suppl. Vente, No. 456;
Huc, X, No. 117).
34. În cazul când cumpărătorul acţionat în evicțiune, face o tranzacție cu tertul evingător, fără care cumpărătorul ar
fi deposedat, vânzătorul va fi obligat să
plătească cu tiilu de daune-interese ceea
ce a plătit cumpărătorul terțului. (Dalloz,
Rep... Vente, No. 972).
“
|
35. Părţile contractante pot prevedea
în: contractul
'de vânzare că în caz de
evicțiune, vânzătorul va. fi obligat să res-

i. 300).

Rep.,

vânzătorului.

et Saignat,

Buna

Sr

loz,

preju-

No. 277; Duvergier, Vente, |,

1011; Suppl., Vente,

după

26. In cazul când cumpărătorul acţionat de adevăratul proprietar, cheamă
în
garanţie pe vânzător şi acesta declară
că
nu are niciun mijloc de a respinge
actiunea de -evicţiune, dacă totuşi cumpărătorul continuă procesul, el va trebui
să
suporte cheltuelile făcute dela data
declarației vânzătorului.
(Pothier,. Vente,
III.
No. 129: Duranton, XVI, No. 292; Duvergier, Vente, IL, No. 564: Troplong. Vente.
I, No. 500: Aubrv ei Rau, ed. 4-a,
IV, $
555, texi și nota 58, p. 380; Dalloz,
Râp.,
Vente, No. 926, 1005; Laurent, XXIV, No.
245: Huc, X, No. 117; Guillouard, Vente.
LĂ No. 566: Alexandreseco. VIII, partea
II.

No.

XVI,

reprezintă

No. 558: Troplong, Vente, [, No. 505: Dal.
loz, Rep., Vente, No. 1012: Alexandresco,
VIII,
pariea II, p. 301).
32,
Vânzătorul este obligai să plătească
cumpărătorului,
în
caz
de
evicţiune,
daune-interese, chiar dacă ar fi fost de
bună-credinţă, neștiind că lucrul ce-l vinde
aparţine altuia. (Dalloz, Rep. Vente, No.

20).

Vente,

care

de cumpărător prin neexe-

cuțiunea _ obligaţiei

punerea sa în cauză, dacă cumpărătorul
a dat loc la cheltueli inutile, fie prin
<onitestaţiile sale nefundate, fie prin proceduri neregulate, el va trebui să suporte
aceste cheltueli, iar nu vânzătorul. (Duvergier, Vente, I, No. 564: Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 355, text şi nota 57, p. 580:
Dalloz, Râp.. Venice,
No.
1004;
Suppl., ,
sate, No. 451; Guillouard, Vente, I, No.

loz, Rep.,

Suppl,

În. caz de cvicţiune, vânzătorul va
fi condamnat, în afară de restitui-

ranton,

25. După a treia părere,
dacă procedura care a precedat
punerea în cauză a
vânzătorului, îi este folositoare, el-va tre.

ui

Râp.,

31.
putea

diciul încercat

rea sa în cauză. (Baudry et Saignat, Vente.

500,

(Dalloz,

rea preţului, şi la plata de daune-interese,

art,

nicio distineţiune,
în
caz de evicţiune,
vânzătorul va trebui să restitue cumpără“torului, dacă este de bună credinţă, toate
cheltuelile făcute, chiar înainte de puneNo.

Codul | civil

VINDERI
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contractului

de

când. el va fi ocumpărător, (Da-

Codul
loz,
No..

R&p., Vente, No: 1009; Suppl.,
459; Guillouard. Vente, Î, No.

Vente;
557).

Jurispruden ă,.
(Continuare dela 1924 până la 1927).
"1. In caz de evicţiune. . cumpărătorul

„Art.
de

Art. 1342-1343

DESPRE VINDERI

civil

1842. — Dacă

o valoare

la epoca

inferioară,

“are dreptul nu: numai la restituirea prețului şi supravalorii, ci şi la daunele
cauzate prin faptul evicţiunei. (Trib. Covurlui S$. II, 1 Decemvrie
1925, Curier:
Jud. 26 din 1926).
2, A se vedea: ari. 1510, nota 4).

evicţiunii, lucrul vândut

sau a suferit

deterioraţiuni

se

ailă

ori prin

ne-

gligența cumpărătorului, ori prin evenimentele independente de cumpărător, vânzătorul nu se poate apăra dea
restitui prețul: întreg.
(Civ. 988,

999, 1341,

1343

urm.;

Civ.

Fr. 1631).

“Tezi. fr. Ari. 1631. — Lorsquă l'epogue de lâvietion, la chose vendue:
se trouve diminue de valeur ou considerablement dâtârioree, soit par la nâgligence de lacheteur, soit par des aceidents de force m ajeure, le vendeur n'en est
pas moins tenn de restituer la totalite du prix,
Doctrină,
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1654 ce.
civ. În. (1342 ce. civ. rom.), vânzătorul este
obligat să restitue cumpărătorului întregul prej, dacă la epoca evicţiunii lucrul
vândut se află de o valoare inferioară sau
a suferit o deteriorare prin neglijenţa
cumpărătorului sau prin evenimente in-

dependente

de el.

Această

dispoziţiune

este conformă
cu echitatea şi cu principiile
generale de drept, deoarece vânzătorul nu
ar fi putut păstra o parte din preţ, dacă
lucrul i-ar fi fost luat, dacă nu-l vindea.

(Duranton,

XVI,

No.

284:

Duvergier,

Vente, I, No. 557; Troplong, Vente, I, No.
498: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, p.377;
Dalloz, Rep,
Vente, No. 981; Laurent,

XXIV,

No. 258: Baudrv

ei Saignat, Vente,

No. 573; Guillouard, Vente, ÎI, No. 350;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 296, 297).
2. Această soluţiune are loc, chiar dacă
cumpărătorul a degradat lucrul cumpărai, cum ar fi de exemplu, stricând o casă,
sau scoțând o vie care dădea fructe, pentru a face o proprietate de agrement. (Guillouard,

Vente,

I,

No.

552;

Comp.:

Ale-

xandresco, VIII, partea Îi, p. 297),
3. Această soluţiune nu poate avea loc,
în cazul când cumpărătorul a cumpărat
fiind de rea credinţă sau în cazul când a
făcut degradările după introducerea acțiunii de către terțul evingător. (Duvergiev. Vente,I, No. 570; Troplonge. Vente.
1. No. 5536: Dalloz, Rep., Vente, No. 1031;
Guillouard, Vente, I, No. 552; Comp.; Alexandresco, VIII, past., II, p. 298, nota 4).
4. În cazul când cumpărătorul de bună
credinţă, a făcut
degradările înainte de
introducerea
acţiunii
de
revendicare a
terțului şi este condamnat la plata unei
despăgubiri către proprietarul revendicant.

cl

are

dreptul

să

cheme

în

garanţie

pe

vânzător, (Duvergier, Vente, I, No. 570;
Troplong, Vente, Î, No. 556; Dalloz, Rep.,
Vente, No. 1051).

5. Dacă

lucrul piere

după

ce sa

pro-

nunţat hotărîrea de evicţiune, cumpărătorul are dreptul să ceară restituirea prețului dela vânzător, chiar dacă evingătorul nu a luat încă în primire lucrul. Dacă
însă lucrul a pierii înainte de pronunţarea
hotărîrii de evicţiune, cumpărătorul nu
are dreptul să ceară restituirea preului.
(Duvergier, Vente, I, No. 529; Dalloz,
Rep,,
Vente; No. 966).

6.

Dispoziţiunile

art.

1651

ce. civ. fr,

(1542 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai la vânzarea lucrurilor care au o
durată perpetuă, cum este un fond de
pământ, ci. şi la
vânzarea
lucrurilor
care

au

malele.

o

durată

(Troplong,

limitată,

Vente,

cum

1,

sunt

No.

ani-

494:

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text şi
nota :29, p. 578; Huc, X, No. 119; Guillouard, Venite, Î, No. 555: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 299; Contra: Duvergier, Venite, |. No. 562).
7. La vânzarea unui drept de uzufruct
sau. la cesiunea unei rente viagere, îşi vor
găsi aplicațiunea dispoziţiunile art. 1656.
ec. civ. îv, (1547 c, civ. rom), privitoare la
evicțiunea parţială iar nu regulele dela
evicţiunea totală. (Guillouard, Vente, Î,

No. 554; Contra: Huc, X, No. 119; Comp:
AMexandresco, VIII, partea [I, p. 299).
8. Dispoziţiunile
art,
1631 ce. civ. fr.

(1542 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
şi în cazul când înainte de evicţiune, a
pierit o
parte
din
lucru.
(Duvergier,
Vente, I, No. 559; Troplong, Vente, I, No.
489; Marcad6, Art. 1630, urm., No. 2; Dalloz, Râp., Vente, No. 985; Laurent, XXIV,
No. 239; Baudrv et Saignat, Vente, No.
575; Guillouard, Vente, ÎI, No. 351; Alexandresco, VIII, partea II, p. 296).

Art. 1343. — Dacă cumpărătorul a

tras

îoloase

din strică-

ciunile ce a făcut lucrului, vânzătorul are dreptul a opri din
o sumă egală cu acele foloase. (Civ. 1342; Civ. Fr. 1632).
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preţ

Art. 1344

DESPRE

Codul

VINDERI

Mais si Laequtreue a tir profit des

Text. fr. Art. 1632. —

dâgradations

egale ă ce

somme

par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une

civil

profit.

vanton, XVI, No, 286; Duvergier, Verite,
1, No. 360; Troplong, Vente, Î, No. 4%;

Doctrină,
1,

civ.

Potrivit

fr.

(1543

dispoziţiunilor

ce. civ. rom),

ce.

1632

art.

cumpărătorul

care a tras foloase din degradările lucrului

evins, va trebui să sufere o scădere egală
cu profitul tras, din preţul ce va trebui

să-i

Rep.,

fie

de

restituit

Vente,

No.

985;

(Dalloz,

vânzător.

Suppl,

Vente,

No.

Vente, No. 574;
445; Baudry et Saignat,
Guillouard, Vente, I, No. 355; Alexandresco, VIII, partea II, p. 298).
9, De asemenea, în cazul unei evicţiuni,
vânzătorul va scade din preţul ce urmează să-l restitue, sumele de bani ce a
plătit cumpărătorului ca despăgubiri pentru o sarcină nedeclarată sau peniru 0

de

o valoare mai

VIII,

3,

În

Vente,

partea
când

cazul

1,

No.

355;

Alexan-

înainte

de

vânzare,

II, p. 299).

vânzătorul a făcut
bunătăţiri, care au

pe fondul vândut îmfost plătite de evingă-

torului. (Duranton,
gier, Vente, I,. No.

XVI, No 286; Duver360; Troplong, Vente,

tor cumpărătorului, vânzătorul va putea
plătite de evingător din
reține sumele
preţul ce urmează să-l restitue cumpărăÎ. No.

lucrul vândut

Dacă
mare,

Guilouard,

dresco,

493;

Dalloz,

Râp..

Vente,

No.

987).

(Du-

lipsă în cuprinderea lucrului vândut.

Art. 1844. —

Aubry et Rau. ed. 4a, IV, $ 355, text şi
nota 31, p. 378; Dalloz, Rep.. Vente, No.
986; Laurent, XXIV, No. 240; Huc, X, No.
119; Baudry et Saignat, Venie, No. 374;

orice cauză,

din

se află la epoca

evicțiunii,
să

dator

este

vânzătorul

plătească cumpărătorului, pe lângă preţul vânzării, excedentele
valorii în timpul evicțiunii. (Civ. 1085, 1338, 1341, 1348; Civ. Fr.

1633).

Si la chose vendue se trouve avoir augment6 de
prix ă L&poque de lâvietion indâpendamment mâme du fait de lacqubreur, le
vendeur est tenu de lui payer ce quelle vaut au dessus du prix de la vente.

Tezi. fr. Art. 1633. —

Doctrină,
despăgusă
trebueşte
1. Vânzătorul
bească pe cumpărător de creșterea de valoare a lucrului vândut, până în momentul
evicțiunii, deoarece această mărire de valoare constitue un beneficiu dobândit de
şi. de care este lipsit prin
cumpărător
evicțiune. (Dalloz, Râp. Vente, No. 1015;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 501. nota

2, 302).

9, Această soluţiune are loc, indiferent
dacă mărirea de valoare provine din aluviune sau din o creştere în prețul lucrurilor de aceeaşi natură cu cel
vândut.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 1015).

3. Cumpărătorul

va

avea

dreptul

să

ceară despăgubiri dela vânzător pentru
creşterea de valoare a lucrului vândut.
numai dacă această creştere a avut loc
înainte de acţiunea de evicţiune făcută
de terţul evingător. (Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 555, text şi nota 34, p. 378, 579;
Laurent, XXIV, No. 246; Baudry et Saignat, Vente. No. 578; Guillouard, Vente,
I, No. 560; Alexandresco, VIII, partea Il,
p. 501. nota 2).
4. Vânzătorul, după o părere, este obli-

gat

să

plătească

cumpărătorului,

în

caz

de evicţiune, despăgubiri peniru creşterea
de valoare, oricât de mare ar fi ea, de-

oarece, art. 1635 ce. civ. fr. (1544 ce. civ.
rom.), a adus o derogare dela dispoziţiunile art. 1150 c. civ. îr. «(1085 €, civ. rom.),
care guvernează contractele în general,
(Duranton, AVI, No. 295; Troplong. Vente,
Î, No. 507; Masse et Verg6 sur Zachariae,

IV, $ 685, nota 18, p. 298; Mourlon, III,
No. 585; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555,

text şi nota 55, p. 578; Laurent, XXIV,
No. 246; Baudry et Saignat, Venie, No.
378; Guillouard, Vente, [, No. 359; Planiol,
II, No. 1511; Alexandresco, VIII, pariea

II, p. 303).
5. După

vor aplica.

altă

părere,

dispoziţiunile

în

acest

art. 1150

caz,

se

c. civ.

îr. (1085 e. civ. rom,), şi vânzătorul de
bună credință, nu va putea îi obligat să
plătească întreaga valoare cu care sa
mărit lucrul vândut, ci numai aceea pe
care părţile contractante au putut so
prevadă la încheierea vânzării. (Pothier,

Vente,

III, No.

132;

Duvergier,

Vente,

|,

No. 369; Marcad6, Art. 1633, No. 5; Dalloz,
zi
Vente, No. 1017; Suppl., Vente, No.
455).

6. In cazul

dela vânzător

când

cumpărătorul

primeşte

o despăgubire pentru

cre-

şterea de valoare, dobândită de lucrul
vândut dela vânzare şi până la evicţiune,

el trebueşte să suporte o parte din chel-

tuelile
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contractului.

(Demante

et Colmet

-

Codul civil

-

"DESPRE VINDERI

lile contractului şi numai excedentul con-

de Santerre, VII, No. 69 bis, ÎI; Huc, X,
No. 121; Guillouard, Vente
I, No. 361;
Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, p.
305; Contra: Laurent, XXIV, No. 249).
7. După altă părere, în acest caz, în
afară de preţ se vor scade toate cheltue-

_ Art,

(Civ. 494,

Fr. 1634).

Teazt. fr.

rembourser

Art.

1634.

—

Le

vendeur

credinţă

1 urm.

ALFABETIC
doctrină)

1, 5, 6, 1î. | Pius-valută 3, 4, 1—10.
Pr-:sudiciu 8.
Retenţiune 1,
Spese î urm,
Vânzare 1 urm.

Chehoueli uule 4 7-11.
Cheltuch vuluptuoaie
5,6.
Evicţiune 4 urm.

Doctrină,
1. Dispoziţiunile art. 1654 c. civ. fr.
(1545 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
când vânzătorul este de bună credinţă.
(Dalloz, Rep. Vente, No. 1019).
2. Cumpărătorul evins are dreptul să
ceară în mod principal dela evingător şi
în subsidiar dela vânzătorul obligat să-l
le-a
ce
garanteze, cheltuelile necesare
făcut pentru conservarea lucrului vândut.
(Duvergier,
Vente, I, No. 368; Dalloz,

Vente,

No.

455; Baudry et Saignat, Vente, No.
Alexandresco, VIII, partea II, p. 304,
3. In acest caz, nu trebueşie să se
ceteze, dacă cheltuelile necesare au

380;
305).
ceradus

sau

Vente, No.

nu

o

1019; Suppl.,

creştere

de

valoare

a

lucrului

vândut. (Duvergier, Vente, 1, No. 368; Dailoz, Râp., Vente, No. 1019; Baudry et Saignat, Vente, No. 380).
,
4. Cumpărătorul evins are dreptul:
să
ceară cheltuelile utile ce le-a făcut. numai
dacă ele au folosit proprietarului evingător şi numai în măsura în care ele au
mărit valoarea lucrului vândut. (Duvergier, Vente, ], No. 368; Dalloz, Rep. Vente,
No. 1022; Suppl., Vente, No. 455; Baudry
et Saignat, Vente, No. 380; Guillouard,
Vente, ], No. 565; Alexandresco, VIII, partea

II,

p.

766
est

urm.,
tenu

Rep.,

Suppl.,

Vente,

No.

505).

5. Vânzătorul de bună credinţă nu este
obligat să plătească cumpărătorului evins,
cheltuelile de pură plăcere, ce acesta le-a
făcut. (Duvergier, Vente, I, NO. 568; DalNo. 1024; Baudry et
loz, Râp., Vente,
Saignat, Vente, No. 580; Guillouard, Vente,

de

necesare,

utile şi de

771,

1085;

997,

rembourser

-

Civ.

ou de

toutes les: reparations

utiles qu'il aura 'faites au fonds.

Chel ucli necesare 2, 3, 11.

Râp.,

(Dalloz,

ă l'acqutreur, par celui qui l'6vince,
INDEX
ua

Bună

zător.
54).

evingător, toate spesele

întreținere ale aceluia.

Cheirueli

stitue creşterea de valoare, care va irebui
să fie plătită ca daune-interese de vân-

1345. — Vânzătorul este dator să întoarcă cumpărătorului,

el însuşi sau prin

liorations

Art, 1345-1846

faire

et

am6-

!

I, No. 564; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 306).
„6. În acest caz, cumpărătorul va putea
ridica îmbunătățirile voluptuoare făcute,
dacă aceasta se poate face fără stricăciune,
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 506).
'7. In cazul când plus-valuta care rezultă
din cheltuelile utile este mai mică decât
cuantumul acestor cheltueli, cumpărătorul
evins va avea dreptul numai la plusvaluta. (Duranton, XVI, No. 297; Duvergier, Vente, ÎI, No. 568; Troplong, Vente,
1, No. 509; Dalloz, Rep., Vente, No. 1021;

Suppl., Vente, No. 455; Baudry et Saignat,

Vente, No. 580; Guillouard, Vente, I, No.
365; Alexandresco, VIII, partea II, p. 505).
9. In acest caz, cumpărătorul va încerca
o pierdere, deoarece drepturile sale sunt
aceleaşi atât conira evingătorului cât şi
contra
vâuzătorului.
(Guillouard, Vente,
I, No. 565; Alexandresco, VIII, partea II,

p. 503, 306).
9. Dacă

plus-valuta .care

rezultă

din

cheltuelile utile este
mai
mare
decât
cuantumul
acestor cheltueli, cumpărăto- vul evins va avea dreptul tot numai la
plus-valută. (Duvergier, Vente, I, No. 568;
Troplong, Vente, ], No. 509: Dalloz, Rep.,
Vente, No. 1022; Suppl., Vente, No. 455;
Baudry et Saignat, Vente, No. 580; Guillouard, Vente, 1, No. 363; Alexandresco,
VIII, partea ÎI, p. 506).
10. In acest caz, diferenţa între suma
cheltuelilor utile şi plus-valută va-fiplătită de vânzător, deoarece evingătorul nu
poate fi obligat să plătească decât cheltuelile utile. (Baudry et Saignat, Vente,
i 380; Alexandresco, VIII, partea II, p.
306).

1]. Cumpărătorul

dreptul

la

cheltuelile

de bună credinţă are

retenţiune

necesare

şi

asupra

lucrului vândut.

Contra:

Alexandresco,

până

utile

i

se

ce

plătesc

a făcut

(Huc, VII, No. 169;

X, No. 122: Guillouard, Vente, IL, No. 369;

306, 307).

VIII,

partea

II, p.

Art, 1846. — Dacă vânzătorul a vândut cu rea credinţă fon-

dul altuia, el va

îi dator să întoarcă cumpărătorului toate spesele
— 867—

DESPRE

Art, 1847

ce va fi făcut; chiar și cele de simplă
1898;

1086,

1085,

Text. jr. Art. 1635.

__

plăcere.

voluptuaires

485

urm,,

foi le fonds
Si le vendeur avait vendu de mauvaise

dW'autrui, il sera oblig de rembourser ă l'aequereur . toutes
ou d'agrement,

(Civ.

1635).

Fr.

Civ.

Codul: civil

VINDEAI:-!

que

les

d&penses,.

mâme

celui-ci aura faites au fonds.

Doctrină.
ce.
]. Potrivit dispozițiunilor art, 16035
civ. fr. (1546 ce. civ. rom), dacă vânzătorul a vândut cu rea credinţă fondul altuia
adică cu ştiinţă că fondul era străin, el
va fi dator să întoarcă cumpărătorului
evins, toate <heltuelile ce va fi făcut, chiar
şi cele de simplă plăcere, oricât de mari
ar fi ele. (Duranton, XVI, No. 298: Duvergier, Vente, |, No. 565; Troplong, Vente.
I. No. 511: Massâ et Verg6 sur Zachariae,
IV, $ 685, nota 19, p. 29%; Dalloz, Rp.
Vente, No. 1025; Baudry et Saignat, Vente.
No. 380: Guillouard. Vente, I, No. 562;
Alexandresco. VIII. partea II, p. 506).
cumpărătorul va fi, de
2. Dacă însă
asemenea, de rea credinţă, el nu va avea
daunc-interese. (Duvergier,
la
dreptul

Vente, |, No. 368; Troplong, Vente, IL; No,
511: Dalloz, R€p., Vente, No. 1025).
3. In dreptul român însă, unde lipseşte
art. 1599 ce. cîiv, fr. dispoziţiunile art.
4546 ce. civ. rom. îşi găsesc aplicaţiunea,
dacă cumpărătorul ar fi de rea
chiar
credinţă, ştiind că vânzătorul nu era .proprietarul lucrului vândut. (Alexandresco;
VIII, partea II, p. 506).
4, Cumpărătorul de rea credinţă nu va
avea dreptul la daune-interese decât dacă
în contractul de vânzare s'a stipulat clauza
expresă de garanţie sau dacă vânzătorul'
sa obligat să aducă consimţimântul adevăratului proprietar la această înstrăinare:
(Duranton, XVI, No. 298),
5. Proprietarul revendicant un plătește
niciodată cheltuelile voluptuare. (Alexandresco, VIII, partea ÎL. p. 306).

Art, 134%. — Dacă cumpărătorul este evins!) numai de o
parte a lucrului, și aceasta are, în privinţa totului, o aşa însemnătate încât cumpărătorul n'ar fi cumpărat lucrul fără acea parte,
el poate strica vânzarea. (Civ. 1020, 1021, 1075, 1311, 1348 urm.;
Civ. Fr. 1636).
Text fi. Art. 1686. — Si Pacqutreur n'est 6vine6 que d'une partie de la
lacguereur
chose, et qwelle soit de telle conseguence, relativement au tout, que
il
peut
faire
resilier
la:
6vinc6,
6t6
a
il
dont
partie
la
sans
n'eât point achet6
vente.

Bibliografie (continuare).

|
BuzovAn

Discurs,

V. Gu.,

Dreptul

35/4927, Curier

Doctrină,

1. Potrivit

dispozițiunilor

art.

1636

c.

Jud.

3/4927.

jiunea vânzării în caz când evicţiunea
se produce numai pentru o parte a lucrului vândut, decât dacă se va stabili că
el are un interes apreciabil şi serios pentru pronunţarea rezoluţiunii. (Demante et
Colmet de Santerre, VII, No. Zi bis, |, II;
Laurent, XXIV, No. 250: Guillouard, Vente.
I. No. 570).

civ, fe. (1547 e. civ. rom.), dacă cumpărătorul este evins numai de o parte a lucrului şi aceasta are în privința, totului
o aşa însemnătate. încât cumpărătorul nu
ar fi cumpărat lucrul fără acea parte, el
3, Tribunalele vor aprecia în mod suve- .
poate strica vânzarea. Această dispoziţiune van, dacă evicţiunea parţială a lucrului
este foarte raţională. deoarece partea care
rămâne nu poate servi cumpărătorului la -vândut, este destul de importantă pentru
a duce la rezoluțiunea vânzării. (Dalloz,
destinaţia pe care şi-o. propunea să o dea
Rep., Suppt., Vente, No. 458; Hue,X, No.
lucrului. (Demante et Colmet de Santerre,
124: Guillonard, Vente, 1, No. 370; Planiol.
VII, No. Zi bis, |; Laurent. XXIV, No. 250:
II, No. 1515; Alexandresco, VIII. partea LI,
Guillouard, Vente, I, No. 370; Planiol, II,
p. 508).
No. 1515; Alexandreseo, VIII, partea II.
4 Cumpărătorul în cazul rezoluţiunii
p. 508).
i
are
parţială,
vânzării pentru evieţiune
2. Cumpărătorul nu poate cere rezolu1)

„Evins*,

adică

„deposedat“

de lucrul

ce a cumpărat.

— 668 —

Codul

civil

DESPRE

dreptul să formuleze toate pretenţiunile,
prevăzute de art. 1650 c. civ. în. (1541 c.
civ. rom), pentru evicţiunea totală a lu<rului vândut, (Duranton, XVI, No. 300;
Duvergier, Vente, I, No. 576; Troplong,

Art. 1348

VINDERI
Vente,

I, No.

515: Marcadâ,

Art.

1656.

1037;

Demante et Colmet de Santerre, VII, No.
71 bis, IL; Dalloz,:Bp., Vente, No. 103%;
Pianiol, II, No. 1516; Alexandresco, VIII,
partea îl, p. 308, 509).

Art. 1848. — Dacă în caz de evicţiunea unei părți a fondului
vândut nu se strică vânzarea, cumpărătorul are dreptul a cere
valoarea, în momentul evicţiunii, a părţii de care a îost evins,
iar nu o parte proporțională din preţ, ori de a crescut sau de a
scăzut

imobilele

în valoare

1347; Civ. Fr. 1637).
“Text. fr.

Art.

1637.

—

dela

Si, dans

vindere
le cas

încoa.

(Civ.

de l'Evietion

dune

1327,
partie

1344,
du fonds

vendu, la vente n'est pas râsilite, la valeur de la partie dont l'acqubreur
se
pa.
trouve &vinc, lui est remboursâe snivant l'estimation ă l'&poque de Vvietion, et
non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose rendue ait
augment€ ou diminu6 de valeur.
INDEX
(a
“Cheltueli

Critică 3,

ALFABETIC

o nedreptate, în sistemul general al legii
cu privire la evicţiunea totală. când vân=

doctrină)

Inechitate 3.-

7, 8.

Daune-interese 7.
Deosehbire 5.
Evicţiune parţială 1 urm,
„Evicţiune totală 2, 3.
Fructe 6.

Imobil 5.

Inconsequenţă 3.
Indivizibilitate 4,

zătorul

Lucru determinat 4.
Prejudiciu 7.
Preţ 1—5.
Națiune 2.
Rezoluţiune 1 urm.
Scăderea preţului 5.
Valoare 1—4,
Vânzare Î urm. :
Vânzare silită 9, 10,

Doctrină,
]. Potrivit dispoziţiunilor ast. 1037 ce.
Liv. Fr. (1548 ce. civ. rom.), dacă în caz de
evicţiune a unei părți din fondul vândut
nu se strică vânzarea, fie pentrucă nu
cere cumpărătorul, fie pentrucă nu există
motive de rezoluţiune, cumpărătorul va
avea dreptul să ceară valoarea părţii de
care a fost evins, din momentul evicţiunii,
fie că dela vânzare fondul vândut a crescut sau a scăzut în valoare, iar nu o parte
proporţională
din preţ.
(Dalloz,
Rep.
Suppl., 'Vente,
No. 459;
Alexandresco,
VIII, partea II, p. 509).
:
2. Rațiunea acestei dispoziţiuni este că.
în caz de evicțiune iotală, se va restitui
pretul întreg, deoarece el este deținut de
vânzător fără cauză, iar în caz de eviciune parțială. vânzarea nefiind rezolvată,
ea are încă un obiect, aşa încât cumpărăiorul are drept la repararea prejudiciului
cauzat, care se face prin restituirea valorii părții evinse. (Duvergier, Vente, |,
No. 574; Marcade, Art. 1656, 1037, No. 1:
Demante et Colmei de Santerre, VII. No.
70 bis: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. 5 355,
nota 41, p. 581; Laurent, XĂLI, No. 251;
Alexan571;
Guillouard. Vente, I, No.

dresco, "VIII, partea II, p. 309, 510).
3. Cu toate. acestea, această dispozițiune

a. legii a fost criticată
motivul că ar constitui

de unii autori pe
o inconsequenţă şi

trebueşte

să

restitue

cumpărăto-

rului întregul preț. asa încât în caz de
evicțiune parţială, ar îi trebuit ca legiuitorul să prevadă dreptul pentru cumpărător de a cere restituirea unei părti proporţionale din preţ. ([roplong, Vente, ],
No. 517; Dalloz, Râp,, Suppl.. Vente, No.
459: Baudrv et Saignat. Vente. No. 584).
4. Dispoziţiunile art. 1657 c. civ. în.
(1548 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea
atât în cazul când evicțiunea este privi: .
toare la o parte indiviză a lucrului vândut, cum ar-fi o jumătate, un sfert, etc.
cât şi în cazul când evicţiunea priveşte
“un obiect determinat care face parte din
lucrul vândut. (Duvergier, Vente, 1. No.
574; Demante et Colmet de Santerre. VII,
No. 72 bis, II; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV,
$'555, text şi nota 40, p. 581; Dalloz, Râp..
Vente, No. 1055; Laurent, XXIV, No. 251;
Baudry et Saienat, Vente, No. 384: Guillouard, Vente, Î, No. 372; Alexandresco,
VIII. partea II, p. 311; Contra: Duranton;
XVI, No. 300).
5. Nu trebueşie să se confunde evicţiu-nea parţială, în materie de vânzare de
imobile, cu diminuarea preţului vânzării
pentru lipsă de conţinut, deoarece prima
dă 'loc la garanţie, oricât de mică ar fi
evicţiunea, pe când cea de a doua dă loc
la scăderea prețului numai dacă lipsa este
mai mare de a douăzecea parte din imobilul vândut. (Dalloz., Râp., Suppl. Vente,
No. 461; Guillouard, Vente, 1. No. 375).
6. Cumpărătorul, în caz de evicțiune
parţială când vânzarca nu se rezolvă, are
dreptul nu numai la despăgubirea pre:
văzută de art. 1657 e. civ. în. (1548 e. cir.
rom.), cei şi la restituirea valorii fructelor,
dacă el va fi obligat să le dea evingătorului, (Duvergier, Vente, I, No. 576; Dalloz. R&p.. Vente, No. 103t: Sunpl.. Vente,
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Art, 1349
No,

465;

DESPRE

Guillouard,

Vente,

I,

No.

575;

Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 310).
7. De asemenea, în caz
de
evicțiune
parţială, când vânzarea nu se rezolvă,
cumpărătorul
are dreptul la restituirea
cheltuelilor făcute de el în acţiunea de
evicţiune şi în acţiunea de garanţie, precum şi la plata de daune-interese pentru
prejudiciul ce i sa cauzat prin evicțiune..
(Duvergier, Vente, I, No. 376; Dalloz, Rep.
Vente. No. 1041; Suppl., Vente, No. 463;
Guillouard, Vente, ÎI, No. 375;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 310).

8. In caz

de

evicţiune

civil

Vente, |, No. 375; Alexandresco, VIII, par-

tea II, p. 310).
9. Dispoziţiunile art. 1637 c,
civ,
fr.
(1548 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea după o părere, nu numai la vânzările de bună voie, ci şi la vânzările

silite. (Duranton,

XVI, No. 501; Duvergier,

Vente, Î, No. 577; Laurent, XXIV, No. 252;
Baudry et Saignat, Vente, No. 385; Gu-ilouard, Vente, I, No. 374; Alexandresco,
VIII, partea ÎI, p. 511).

când

parțială

Codul

VINDERI

10. După
altă părere, dispoziţiunile
art. 1637 c. civ. fr. (1348 ce. civ. rom.), nu-şi

găsesc aplicaţiunea în vânzările silite, deoarece potrivit principiilor de drept, adjudecatarul nu are acţiune în garanție
contra creditorului urmăritor, (Troplong,
ie
I, No. 522; Dailoz, Re€p., Vente, No.

vânzarea nu se rezolvă, cumpărătorul nu
are dreptul la restituirea unei părţi din
„cheltuelile făcute cu contractul de vânzare, deoarece acest contraci nu este anulat. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1041; Contra:
Duvergier, Vente, I, No. 576; Guillouard,

1045).

Art. 18949. — Dacă imobilul vândut se află însărcinat de ser-

vituți neaparente, nedeclarate de vânzător şi de o aşa importanţă,
încât se poate presupune că cumpărătorul marti cumpărat de
le-ar fi cunoscut, el poate cere sau stricarea contractului sau o
indemnitate.

Civ. Fr.

(Civ.

622,

1020,

1638).

1021,

1337,

1347

urm.,

1352,

1353;

|

Texi fr. Art. 1638. — Si Vhâritage vendu se trouve grer6 sans quil
ait €t6 fait de dâclaration, de servitudes non apparentes, et qwelles soient

en
de

telle importance qu'il y ait lieu de prâsumer que acqudreur n'aurait pas achet&

sil en avait 6t€ instruit, il peut demander
n'aime se contenter d'une indemnitâ.

la râsiliation du

contrat, si mieux

il

Bibliografie (continuare).
Buzouean

V. Ga., Discurs, Dreptul 35/4927, Curier Jud. 3/4927
INDEX

ALFABETIC

Doctrină,

(la doctrină)
Antichreză

4,

Apreciere suverană 12, 35,

Bună credinţă 42,
Chchuvli 44, 45.
Convenţie contrară 11—13,

2"- 24, 33,
Cunoştinţă 3, 40,15, 16,21,

1. Dispoziţiunile

Pădure 2,
Prezumpţiune 8.
Probă 21, 22, 32.
Rea credinţă 41,

Registre
ză
. de transcripţiuni

22, 43,
Daune-interese 37— 43,
Derogare 11—13,
Domeniu public 5,
Dovadă 21, 22, 32.
Drumuri 6,
Embatic 3.
Evictiune 1 urm.
Evicţi:ne parţială 36, 42.
Expropriere 5,
Fapt persona! 34,

Rezoluţiune 37, 45.
Șarcine reale 1—6, 36.
Scutire 11—18, 24, 25, 28,

Internţie 12.
Interpretare 10, 27.
Justiţie 46
L.ocaţiune 7.
Mărturi 21, 32,
Nedeclarare 1—10, 12, 17—

Servitute pasivă aparentă

Im sbil 4 urm.

,

Servitute 1 urm.
Servitute

activă

1,29—35,

Servitute legală pasivă 8,

Servitute neaparentă, a se
vedea cuvintele: ,„Ser-

viiute ocultă“.
Seryitute ocultă 8—10,42—
21.—28,

Titluri 17—20.
Transcriere
Z

23,

&

Vânzare

4 urm.

Vânzare în justiţie 46.

—

art. :1658

ce.

civ.

fr.

(1349 ce. civ. rom.), constituind o aplicațiune specială a principiilor generale asupra garanţiei, îşi găsesc aplicațiunea nu
numai la servituţile pasive
nedeclarate
care grevează fondul vândut, ci la toate
sarcinile ascunse nedeclarate de vânzător.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 335, p. 384;
Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 464; Lau-

rent,

XXIV,

I, No.

404;

p. 316).
2. Astfel,

îşi găsesc

No.

266;

Guillouard,

Alexandresco,

dispoziţiunile

aplicațiunea,

VIII,

acestui

la un

Vente,

partea

II,

articol

drept

de

uz, într'o pădure. (Laurent, XXIV, No. 266;
Guillouard, Vente, I, No. 407; Alexandresco, VIII, partea II, p. 316).
3. De asemenea, la un drept de embatic. (Laurent, XXIV, No. 266; Guillouard,
670—

Codul

civil

Vente,

DESPRE

I, No. 407;

Alexandresco,

iea II, p. 316).
„

VLiI, par-

4 De asemenea, la un drept de anti<hreză. (Guillouard, Vente, 1. No. 407;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 316).

5. De

asemenea,

la o clauză

a dome-

niului public, care nu dă drept cumpărătorului la despăgubiri în caz de expro-.
priere peniru cauză de utilitate publică
sau de aliniere. (Guillouard, Vente, 1, No.
407),
_

6. De asemenea, la o obligaţie de a da

terenul necesar pentru facerea unui drum.
(Guillouard. Vente, I, No. 407).
7. Dispoziţiunile acestui articol îşi găsesc aplicaţiunea şi la sarcinile care nu
au caracterul unui drept real, însă constituesc un drept opozabil cumpărătorului.
cum ar fi un contract de închiriere al
imobilului vândut, care a dobândit dată
certă înainte de vânzare. (Huc, X, No. 126;
Baudry et Saignat, Vente, No. 388; Guillouard, Vente, I, No. 407; Planiol, II, No.
1488; Alexandresco, VIII, partea II. p. 316).

8. Dispoziţiunile

art.

1658

c.

civ.

îr.

41549 c. civ. rom,), nu-şi găsesc aplicaţiunea la servituţile legale pasive, chiar neaparente, cum suni cele prevăzute de art.
649 urm, c, civ. îr. (586 urm. e. civ. rom.),
pe care vânzătorul nu trebueşte să le
declare în contractul de vânzare,
chiar
dacă sunt oculte, deoarece ele sunt prcsupuse cunoscute de cumpărător, căci toţi
sunt presupuşi că cunosc legea. (Duvergier, Vente, I, No. 378; Aubry ei Rau,
ed. 4-a, IV, $ 355, text şi nota 57, p. 58;

Dalloz,

Vente,

Baudry

Râp.,

No.

et

Vente,

466;

No.

Laurent,

Saignat,

Vente,

1846;

XXIV,

Suppl,

No.

No.

271;

762;

Gu-

illouard, Vente, I, No. 411; Planiol, Il, No.
1495; Alexandresco, VIII, partea II, p. 345;

Nacu, III, p. 245).
9. Dispoziţiunile art. 1638 ce. civ.
îr.
(1549 c. civ. rom.). îşi găsesc aplicaţiunea,
<hiar dacă vânzătorul nu a cunoscut servituţile oculte ce grevau fondul vândut.
(Dailoz, R€p., Vente, No. 1057; Baudry et
Saignat, Vente, No. 386; Guillouard, Vente,
I, No. 407; Alexandresco, VIII, partea îl,
p. 312, nota 4). -

10. Tribunalele

vor

fi mai

severe,

în

interpretarea clauzelor din care vânzătorul va voi să tragă concluzii că este dispensat de garanţie, când vor constata că

vânzătorul

a cunoscut

servituţiile

oculte

şi nu le-a declarat, (Duvergier, Vente, |,
No. 579; Dalloz, Râp., Vente, No. 1057).

1]. Părţile

contractante

pot

deroga

prin convenţiunea lor dela dispoziţiunile
art, 1658 c. civ. fr. (1349 c. civ.'rom.). (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355 p. 585; Laurent, XXIV. No. 276; Guillouard, Vente,,

No.

414; Alexandresco,

516, 318).
12.

Tribunalele

|

vor

veran, dacă intenţiunea

VIII, parica II, p.

aprecia

în mod

su-

părților a fost ca

vânzătorul să fie scutit de garanţia servituților neaparente nedeclarate. (Aubry et

Art. 1349

VINDERI

Rau, ed. 4-a, 1V, $ 355, tex şi nota 60,p.
585, 586; Lăâurent, XXIV, No. 276; Gu-.
illouard, Vente, I, No. 414).
13. Vânzătorul nu este scutit de garantarea sarcinilor oculte, dacă sa prevăzut
numai în contract expresiunile; că imobilul se vinde astfel şi în starea în care se
află, sau astfel cum vânzătorul s'a folosit
de el cu drepturile şi condiţiunile sale,
etc. (Duvergier, Vente, I, No. 579; 'Troplong, Vente, ], No. 529; Marcade, Art.
1638; Dalloz, Rep., Vente, No. 1066; Baudry et Saignat, Vente, No. 412; Guillouard,

Vente,

Î. No. 414).

14. In cazul când în contraciul de vânzare se menţionează numai sarcina ocultă,
fără a i se arăta întinderea. cumpărătorul
nu poate
cere
garanţie
dela
vânzător
pe motiv că sarcina ar avea o întindere
mai mare decât cea pe care o credea.
(Dalloz, Rep., Vente, No. 1074).

15. Pentru

ca vânzătorul

să fie scutit

de garantarea servituţilor neaparente, nu
este absolut necesar ca în contractul de
vânzare să se prevadă o declaraţie expresă. Cumpărătorul mu are dreptul la
garanţie, chiar dacă nu sa făcut o declarație de vânzător, dacă el cunoştea existenţa servituţilor. (Duvergier, Vente, I,
No. 310; Troplong, Vente, 1, No. 418; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text şi nota
54, p. 584; Dalloz, Râp., Vente, No, 1058;

Suppl..

Vente.

No.

Laurent,

No.

470;

126;

No.

Baudry

1058:

XXIV,

Suppl.,

No,

268;

Vente,

Huc,

et Saignat, 'YVente,

X,

No.

586; Guillouard, Vente, 1, No. 408; Planiol,
II, 18 1494; Alexandresco, VIII, partea II,
p.
.
16. În această privinţă, nu este deajuns
ca cumpărătorul să fi putut cunoaşte existenţa sarcinilor, ci trebueşte ca el să le
fi cunoscut în realitate. (Alexandresco,
VIII, partea II, p. 515).

17. Vânzătorul

nu

este

obligat

Ja ga-

ranţie, deşi nu a declarat existența servituţiilor, dacă actul de vânzare se referă la titlurile din icare ele rezultă şi
care au fost predate cumpărătorului. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1076).
18. De asemenea, vânzătorul nu este
obligat la garanţie, deşi actul de vânzare
nu se referă la titlurile din care rezultă
servituţile neaparente nedeclarate, dacă
aceste titluri au fost predate de vânzător
cumpărătorului înainte de facerea actului
de vânzare. (Troplong, Vente, I, No. 5%;
Dalloz, R€p., Vente, No. 1077).
19. In acest caz însă, vânzătorul va fi
obligat la garanție, dacă vânzătorul a
predat titlurile cumpărătorului, după facerea actului de vânzare. (Troplong, Vente,
I, No. 532; Dalloz, Râp., Vente, No. 1077).
20. Vânzătorul va fi obligat la garanție, cu toate că a predat cumpărătorului,
înainte de facerea actului de vânzare, titlurile care constată existenţa servituţilor,

dacă

— 671—

sa

prevăzut

în

contract

că

fondul

Art,

1349

DESPRE

este liber de sesvituţi. (Lroplong, Vente,
1, No. 552; Dalloz, Rep., Vente, No. 1079).
21. Când din actul de vânzare nu rezultă dovada că cumpărătorul avea cunoştință, înainte de vânzare,. de
existenţa
unei servituţi care greva imobilul vândut,
această dovadă nu se va putea face prin
martori, decât dacă există un început de
probă scrisă,
(Guillouard.
Vente, Î, No.
408).

ă

5), In acest caz, vânzătorul va trebui
să dovedească că cumpărătorul a avut în
mod efectiv cunoștință de existența servituțiă, iar nu numai că el ar fi putut
so cunoască dacă ar fi fost diligent. (Baudry et Saignat, Vente, No. 386),
23. Astfel, vânzătorul nu este scutit de
obligația de garanţie
pentru
servituţile
nedeclarate în contractul de vânzare, motivând că cumpărătorul putea să consulte
registrele de itranseripțiuni în care au fost
trecute titlurile constitutive ale servituţilor. deoarece cumpărătorul nu este dator
să consulte aceste registre, ci vânzătorul
trebueşte să declare aceste servituţi cumpărătorului.

(Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

IV,

$ 555, nota 55, p. 584: Dalloz. Re€p., Suppl..
Vente, No. 471: Laurent, XXIV, No. 269:
Huc, X, No. 126: Baudry et Saignat, Vente.
No. 586; Guillouard, Vente, Î, No. 410; Planiol, II, No. 1495: Alexandresco, VIII, partea II, p. 515; Contra: Demante et Colmet
de Santerre, VII, No. 75 bis, II).
24. Nedeclararea servituţilor pasive aparente, care grevează imobilul vândut,
nu dă loc la obligaţia de garanţie a vânzătorului, deoarece cumpărătorul le poate
cunoaşte dacă cercetează fondul şi dacă
nu a făcut-o, el trebueşte să suporte consecințele neglijenţei sale. (Pothier, Vente.
III, No, 199; Duvergier, Vente. Î, No. 378;
Troplong, Vente, I, No. 5%; Marcade, Art,
1058, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV,
$ 556, text şi nota 56, p. 585; Demante et
Colmet de Santerre, VII, No. 75; Dalloz,
Râp., Vente, No. 1050: Laurent, XXIV, No.
270; Huc, X, No. 128: Baudry et Saignat,
Vente. No. 586: Guillouard, Vente, 1, No.
409; Planiol, II, No. 1494: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 314, 517).

25. Această

soluţiune

rezultă

atât

din

dispoziţiunile art. 1638 ce. civ. fr, (1549
e. elv. rom.), cât și din principiile generale
asupra materiei garanţiei
de
evicțiune.
(Dalloz, Rep., Vente, No. 1050; Guillouard,
Vente, Î, No. 409).
-

26. Vânzătorul va fi obligat la garanţie

pentru servituțile aparente, dacă el a promis în mod formal această garanţie, prin
contractul de vânzare, (Duvergier, Vente,

I, No.

579;

Troplong,

Vente,

Î. No.

307:

Marcad6, Art. 1653; Dalloz, Rep. Vente,
No. 1052; Baudry et Saignat, Vente, No.
589, 412; Guillouard, Vente, I, No. 414).
27. Astfel, după o părere, dacă s'a înserai în contractul de vânzare că fondul

este vândut

viiuți,

liber de orice sarcini

această

clauză

se va

Şi ser-

interpreta

că

Codul

civit

pentru

ser-

527; Baudry et Saignat, Vente, No.
Alexandresco, VIII, partea II, p. 318).

589;

VINDERI

vânzătorul

datorește.

vituţile aparente.
28. După

altă

garanţie

(Troplons, Vente. 1, No.

părere,

clauza

înserată

în contractul de vânzare, că se vinde imobilul liber de orice servituie, nu cchivalează cu o clauză de obligaţie de garanţie
din partea vânzătorului pentru servituţile:
aparente. (Duranton, XVI, No. 502; Duvergier, Venite, Î. No. 579),
Ă

29.

Cu

toate

că

art.

1638

ce, civ.

fr.

(1549 e. civ. rom.), nu prevede nicio dispoziţiune privitoare la servituţile active,
totuşi lipsa servituţilor active existente
în folosul fondului vândut, în momentul
vânzării, obligă pe vânzător la garanţie.
/Duvergier, Vente, I, No. 580; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555, text şi nota 52, p..
534; Dalloz, Râp., Vente, No. 1080; Suppl.,
Vente, No. 472; Huc, X, No. 129; Baudey
et Saignat, Vente, No. 590; Guillouard,
Vente, [. No.
405:
Alexandresco, VIII,
martea li, p. 312),
Pentru ca această soluţiune să aibă
loc, trebueşie ca servituţile active de care:
se plânge cumpărătorul că este lipsit, să
fi fost cuprinse în vânzare. (Dalloz, R&p.,
Suppl., Vente, No. 472),

31. Vânzătorul

este obligat la garanție:

pentru lipsa servituţilor active, nu numai atunci când le-a declarat prin con-tractul de vânzare sau când existau în
virtutea legii, ci şi atunci când ele existau
în aparență în momentul vânzării. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 475; Huc, X.

No.

129:

Baudry

et

Saignat,

Vente,

No.

590; Guillouard, Vente, Î, No. 406; Alexandresco, VIII, partea II, p. 518).
32. Dacă vânzătorul tăgădueşte că în

momentul

vânzării,

servitutea

activă

pre-

tinsă de cumpărător, exista! în aparenţă,
dovada existentei acestei servituți va trebui să fie făcuţă de cumpărător prin act
seris sau prin martori. numai dacă există
un început de probă scrisă. (Dalloz, Râp.,
Suppl., Vente, No. 474). .
33. Vânzătorul nu este obligat la garanţie, dacă el se descarcă de această
obligaţie prin contractul de vânzare, cu
toate

stenţa
Vente.

că

în

acest

servituţilor
No. 1080).

contract

active.

se prevede

-(Dalloz.

exi.

R&p.,

34. Dacă

însă,

evicţiunea

se datoreşte

'36. Art,

1638

e.

(1349

unui fapt personal al vâzătorului, el va
fi obligat la garanţie cu toate că se descărcase de această obligaţie. (Dalloz, R&p.,
Suppl., Vente, No. 476).
35. Tribunalele vor aprecia în mod suveran, interpretând voinţa părţilor, dacă
vânzătorul s'a obligat sau s'a descărcat
dea parantie,
(Dalloz,
Râp.,
Vente,
No.

civ.

fr.

c. cir.

rom.), tratează cazurile de evicţiune în
materie de servituţi şi alte sarcini reale,
ca
0 evicţiune
parţială. (Dalloz,
R&p.
Suppl., Vente, No, 477).
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Codul

civil:

DESPRE

„37. Potrivit

dispozițiunilor

art.

1638

c_

No. 1057; Suppl. Vente,
et Saignat. Vente, No.
Vente, [, Ne. 413).

civ. fr. (1349 c. civ. rom,), dacă imobilul
vândut se află grevat de servituţi de o
aşa importanţă, încât se poate presupune
că cumpărătorul nu ar fi cumpărat, dacă
le-ar

fi

cunoscut,

el

poate

cere

sau

43. In cazul când vânzătorul a declarat

stri-

VIII, pariea II, p. 515, 344),

38.In cazul când servitutea este de
mică importanță, încât nu se poate preSupune că cumpărătorul nu ar fi cumpărat dacă ar fi cunoscut-o, contractul de
vânzare nu se poate rezolvi, însă cumpărătorul va avea dreptul la o indemnitate

egală

cu

prejudiciul

suferit.

(Duvergier,

Vente, I, No. 581; Troplong, Vente, I, No.
555; Dalloz, Rep., Vente, No. 1085; Suppl.,
Vente, No, 477; Guillouard, Vente, I, No.
410; Alexandresco, VIII, partea II, p. 314).

39. Calcularea

indemnităţii,

se

face,

46.

după o părere, prin o scădere a preţului
egală cu suma pe care cumpărătorul ar
fi dat-o mai puţin vânzătorului, dacă ar
fi cunoscut sarcina în momentul vânzării.
(Troplong, Vente, 1, No. 553).

40. După

Vente,

altă părere, prin aplicaţiunea

1350. —

Cestiunile

de

Garanţia

ce

vânzătorul

datoreşte

peniru
unei
nedeclarea
își
servituți,
găseşte aplicaţiunea şi la vânzările făcute
prin justiție: (Duvergier, Vente, I, No,
582; Huc, X, No. 150; Baudrv et Saignat,

No. 391; Guillouard,

412;
Alexandresco,
512, nota +; Contra:
No. 584).

dispoziţiunilor art. 1657 ce. civ. fr. (1548
c. civ. rom.), indemnitatea va trebui să
fie egală cu minus-valuta fondului, după
evaluarea făcută la epoca evicţiunii, iar
nu proporţional cu preţul total. (Duvergier, Vente, ], No. 581; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, 8 555, text şi nota 58, p. 385;
Dalloz, Rep. Vente, .No. 1085; Laurent,
XXIV, No. 272; Guillouard, Vente, I, No.
415: Comp.:
Alexandresco, VIII, partea
II, p. 514).
41. În cazul prevăzut de art. 1658 c.
civ. fr. (1549 c. civ. rom.), vânzătorul, după
o părere, nu poate fi condamnat la dauneinterese decât atunci când ar fi fost de
rea credinţă. (Troplong, Vente, Î, No. 555).
42. După a doua părere, în acest caz,
se vor aplica regulele dela evicțiunea parțială, aşa încât chiar dacă vânzătorul ar
fi fost de bună credinţă, el va putea fi
condamnat la daune-interese. (Duvergier.
Vente, |; No. 381; Dalloz, R6p., Vente,

Art.

No. 478; Baudry
590; Guillouard,

în contractul de vânzare că imobilul vândut este liber de orice sarcini şi servituji,
el va datori daune-interese, fie că el cunoștea sau nu cunoștea servituţile. (Troplong, Vente, IL. No. 554; Dalloz, Râp,
Vente, No. :1088).
4. Vânzătorul obligat la garanţie, trebueşte să restitue cumpărătorului cheltuelile făcute de acesta în acţiunea de evicțiune şi în acţiunea de garanţie. (Dalloz,
Rep. Vente, No. 1086).
45, Vânzătorul nu poate fi obligat la
plata cheltuelilor cu facerea actului de
vânzare, decât în cazul când are loc rezoluţiunea vânzării. (Dalloz, Rp., Vente,
No. 1086). -

carea contractului sau o indemnitate. (Dalloz, Rep.. Suppl., Vente. No. 477: Alexan-

dresco,

Art, 1350

VINDERI

Vente,

1, No.

VIII,
partea II, p.
Troplong, Vente, LI,

Jurisprudenţă,
(Continuare
1.

O

dela

1924 până

expropriere

la 1927),

eventuală

pentru

cauză de utilitate publică, nu poate con-:
stitui o sarcină sau o servitute neaparentă
în sensul art. 1537 şi 1549 din codul civil,
care să dea loc la răspundere peniru evicțiune; ea nu poate fi imputabilă vânzătorului, deoarece, derivând din lege, se
presupune că cumpărătorul a cunoscut tot
aşa de bine ca şi vânzătorul, această diminuare adusă proprietăţii, mai ales că
exproprierea imobilelor dintr'un oraş se
face pe baza unei legi speciale şi a unui
plan
de sistematizare, care face partie
din lege. (Irib. Prahova, $. IÎ, 295 din
12 Mai 1925, Sentința (Ploeşti) 6/1925).

daune-interese

ce

ar

rezulta

din

neexecutarea vinderii și care nu sunt prevăzute aici, se vor decide
după regulele generale ale convenţiunilor. (Civ. 971 urm., 1017,
1020

urm.,

1075,

1081—1090,

Tezt fr. Art. 1639. —

1341,

1844;

Civ.

Fr.

1639).

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu

les dommages et interâts resultant pour l'aequcreur de LinexEcution de la vente,
doivent tre dscidtes suivant les râgles gentrales âtablies au titre des Contrats ou
des obligations conventionnelles en gentral.
Doctrină,
1. Din dispoziţiunile

art. 1659 c, ciy. în.

(1550 ce. civ. rom.), rezultă că în privinta
daunelor-interese
rezultate 'din neexecuiarea vânzării, se vor aplica regulele ge31235. — Codul civil adnotat. —

VIII.

— 673

nerale dela materia” obligaţiilor numai în
cazul când chestiunile nu au fost rezolvate de legiuitor în titlul vânzării. (Baudry et Saignat. Vente, No. 378; Alexan-

dresco,

—

VIII. partea

II, p. 502).
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DESPRE

Codul civil

VINDERI

Art. 1851.— Dacă cumpărătorul s'a judecat până la ultima
instanță cu evingătorul său, îără să cheme în cauză pe vânzător,

şi a fost condamnat, vânzătorul nu măi răspunde de evicţiune, de
va proba

că erau mijloace

urm., 1509;Pr.
Tezt fr.

58,

Art. 1640.

62,
—

63,

La
sans

recevable,

plus

n'est

INDEX

112

urm.;

garantie

pour

cause

ALFABETIC

6.

Evicţiune î urm.
Judecată 1 urm.

Probă 6—10, 14.
Proces 1 urm.

Culpă 4.

Daune-interese 1 urm.
Dovadă 6--10,.14.

A

Peniru

facă

chemat

de

un

terț în

judecată, care se pretinde proprietarul lucrului vândut, are dreptul să cheme în
garanţie, aşa zisă incidentă, pe vânzător
pentru ca să-l apere, iar în cazul când
cumpărătorul va fi condamnat să delase
lucrul cumpărat,
să
fie
condamnat şi
“ vânzătorul
la
despăgubiri.
(Baudry
et

Saienat,

Vente.

No.

566;

Alexandresco,

VIII, partea II, p. 290).
2. In cazul când cumpărătorul
în

evicţiune,

nu

cheamă

în

acţionat

această

ac-

țiune pe vânzător
în
garanție
şi este
obligat a delăsa lucrul cumpărat. el poate
să acţioneze în garanţie pe cale princi-

pală pe
gubiri

vânzător,

pentru

pentru

evicţiunea

a

încercat.

(Baudry et Saignat, Vente, No. 566;
xandresco, VIII, partea II, p. 291).

Ale-

nu

Vente, No. 960: Baudry ei Saienat, Vente,
No. 566: Guillouard, Vente, ÎI, No. 594;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 529).

+ Cumpărătorul acţionat de un terț,
care se pretinde
proprietarul
lucrului
vândut, nu are drept la nicio despăguzător

şi

nu

cheamă

apărându-se

în garanţie

singur

pe

vân-

reuseşte

reclamantu858).

art

1640

c.

el avea

le-a

propus

mijloace

evingătorului,

cumpărătorul,

ca

pe

nefiind

să

care

de

ajuns să alege numai că cumpărătorul s'a
apărat rău. (Dalloz, R6p. Vente, No. 964;

Vente,

No.

435;

Huc,

X, No.

134:

Baudry et Saignat, Vente, No. 366; Guillouard, Venie, 1, No. 514, 591; Planiol, IL,
No, 1501; Alexandresco, VIII, partea II, p.
292),

7. Vânzătorul

vada

pinge
Vente,

962:

că

existau

acţiunea

va fi obligat să facă

mijloace

Baudry

pentru

evingătorului.

I, No. 542;

Dalloz,

et Saienat,

Rep.,

Vente,

do-

a se; res-

(Troplong,
Vente,

No.

No.

366).

8. Tribunalele vor aprecia în mod suveran,
fără controlul curţii de casaţie,
dacă vânzătorul avea sau nu mijloace suficiente pentru a câştiga procesul. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 292).
9. Cumpărătorul care, pentru a evita
evicțiunea face o tranzacţie cu reclamantul, fără a chema în garanţie pe vânzător,

No. 961).

cu mai mult succes vânzătorul dacă ar fi
fost chemat
în cauză.
(Dalloz,
Râp.,

dacă

că

acţiunea

piedece

3. In această de a doua situaţiune, vânzătorul poate înlătura pretențiunea de garanţie a cumpărătorului, invocând dispozițiunile_ art. 1640 c. civ. fr. (1551 c. civ,
rom). (Baudry
et
Saignat,
Vente,
No.
566: Alexandresco, VIII, partea II, p. 291),
4. Art. 1640 e. civ. fr. (1551 ce, civ. rom.)
constitue o aplicaţiune a principiului că
vânzătorul nu
este
obligat la garanţie,
dacă evicțiunea
se
produce
din culpa
cumpărătorului, care
nu
sa apărat în
mod. indestulător, ceea ce putea să facă

bire

quil

are dreptul la despăgubiri, dacă vânzătorul nu dovedeşte că avea mijloace să îm-

a-i plăti despăce

lorsque

ou dont

prouve

celui-ei

si

ca dispoziţiunile

dovada

respingă

Suppl.,

Doctrină.
1. Cumpărătorul

cesse

civ. fr. (1551 ce. civ. rom.), să-şi găsească
aplicațiunea,
irebueşte ca vânzătorul să

Respingerea acţiunii 5.
Scutire de responsabilitate
3.
Tranzacţie 9, 12, 13.
Vânzare 1 urm.

cipală 2—4, 6—8, 10, 14.

d'Eviction

face să se respingă acţiunea
lui. (Dalloz, Rp., Vente, No.

(a doctrină)
Achiesare 9, 12, 13,
Acţiune î urm.
Apreciere suverană&
Chemare în garanţie incidentă 1, 11, 12, 13. |
Chemare în garanţie prin-

Fr. 1640).

dernier ressort,

en

vendeur,

son

appeler

Civ.

pour faire rejeter la demande.

suffisants

existait des moyens

65,

par un jugement

s'est laiss6 condamner

Vacqulreur
lappel

Civ.

să se câștige judecata. (Civ. 1201, 1336

a

în
că

evicţiunea.

(Dalloz,

Râp..

Vente,

10. Vânzătorul poate înlătura acţiunea
garanţie a cumpărătorului,
dovedind
existau mijloace să. împiedece evicțiu-

nea nu numai mijloace personale ale sale,

ci şi mijloace personale
(Dalloz, Rep., Vente, No.

1].

Dacă

vânzătorul,

cumpărătorului.
965).

chemat

în garan-

ție, reuşeşte să respingă acţiunea de evicțiune, el nu este garant pentru despăgubirile la care a fost condamnat reclaman-

tul către cumpărătorul pârît, deoarece
şi-a îndeplinit obligaţia sa de a apăra
cumpărător.

525; Dalloz,

_(Duvergier,

Râp., Vente,

Vente,

No.

969).

el
pe

I, No.

12. Vânzătorul
chemat
în
garanţie,
dacă găseşte că acţiunea pretinsului proprieiar este dreaptă, trebueşte să nu se
opună la admiterea 'acţiunii, despăgubind

pe

cumpărător.

(Troplong,

Vente,

|, No.

445; Dalloz, Râp., Vente, No. 962).
13. In acest caz,
dacă
cumpărătorul

continuă

— 674 —

a se apăra.

el o face

pe

riscul

-

Codul

civil

DESPRE

său. (Troplong, Vente, I, No. 445; Dalloz,
Rep., Vente, No. 962).
14. Vânzătorul, care nu a fost chemat
în acţiunea de evicjiune, nu poate obiecta
când este acţionat apoi în despăgubiri, că
tribunalul s'a înşelat în admiterea evicțiunii, ci. trebuește numai să dovedească
$ 2. Răspunderea

ale

lucrului

că avea mijloace pentru a se respinge acțiunea şi pe care cumpărătorul nu le-a
invocat.
(Duvergier, Vente, I, No. 5346;

Troplong,
Vente,

Vente, I. No.

No.

822;

illouard, Vente,
VIII, partea

424; Dalloz, Rep,

Huc,

X,

I, No.

No.

514;

154;

Gu-

Alexandresco,

TI, p. 292).

de viţiile lucrului vândut.

Art. 1352. — Vânzătorul
țiile ascunse

Art. 1852

VINDERI

este supus

vândut,

la răspundere

dacă,

din

cauza

pentru vi-

acelora,

lucrul

nu este bun de întrebuințat, după destinarea sa, sau întrebuinţarea
sa e atât de micşorată, încât se poate presupune că cumpărătorul
nu l-ar fi cumpărat, sau n'ar fi dat pe dânsul ceea ce a dat, de

i-ar fi cunoscut vițiile. (Civ. 954, 1312, 1336,
urm., 1575; C. com. 70, 71, 72, 454 urm.; Civ.

1347, 1349,
Fr. 1641).

1353

Tezi. fr. Art. 1641. — Le vendeur est tenu de la garantie î raison des
defauts cach6s de la. chose vendue qui la rendent impropre ă usage auquel on

la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que. Pacheteur
acquise,

ou n'en aurait donn6
INDEX

qwun moindre

ALFABETIC

Accesorii 10,
Acţiunile societăților 53,
Acţiuni mobiliare 75, 76,

Indivizibilitate

Lucru cert

5,

Lucru
Lucru

Descoperirea viciilor 24, 48,

49, 54, 55, 72.

Destinaţie 4, 7, 11, 16—18,
24, 36, 38, 43—46, 76,
Diferenţă de calitate 14.
Divizibilitate 62, 63,

Dol 5, 6, 25, 48.
Donaţiune 60.
Dovadă 43—45,
Eroare 2, 3, 5.

Etichetă

67—69, 74.

25.

Expertiză 44, 69, 70, 71.
Fglsificare 26.
Forţă majoră 29,
Fraudă 5, 6, 25, 48,
Furt 52..
Greutate 23, 24, 25.

şi determinat

corporal 30.
incorporai 30-53,
mobil 37, 42, 56, 66,
nedeterminat
principal 10,

28.

Mărturi 25, 42, 4,

Calitate morală 18.

Construcţie 41.
Coproprietate 61.
Cunoştinţă 73, 74.
Curte de casaţie 34, 35.
- Definiţie 3, 4,
Deosebire 2, 6, 7.

vânzării

Măsură 23, 24, 25.
Mine 40,

Moştenitori

!
1
i
'
i

62, 63, 77.

Natura lucrurilor
69.
Nulitate 2, 53.
Obiceiuri 21, 55.
Pierdere 32,
Posesiune 1.
Predare 28, 30,
Preţ 11,
Prevedere 22, 2,
Prima vedere 19.

Probă

43—45;

21,

22, »

-

67—69, 74.

42, 59,

Seminţe 43—46.
Societate 53.

Zid

21, 48.

Titluri 50 bis —33,

61.

No.

202;

Troplong,

Vente,

II, No.

vânzării

din

cauza

eroarei

asupra

substanţei lucrului
vândut.
(Duvergier,
Vente, I, No. 390; Dalloz, Rep., Vices
redhibitoires, No. 31, 32; Laurent, XXIV,
No. 278; Huc, X, No. 142; Baudry et Saienat, Vente, No. 414; Guillouard, Vente,
I, No. 416: Alexandresco, VIII, partea II,

p. 554, 355).

3. Există eroare asupra substanţei lu“cerului, când Hpseşte o calitate esenţială
şi constitutivă, astfel, încât cumpărătorul nu a cumpărat lucrul pe care credea
că-l cumpără.
(Duvergier, Vente, I, No.
590; Laurent. XXIV, No. 278; Baudry et
II, p. 534, 355).

4, Există

vicii ascunse,

torul a cumpărat

Vecinătate 40,

19, 21, 23, 40,

Vermi de mătase 47.

Vente,

544; Laurent, XXIV, No. 277; Baudry ei
Saignat,
Venie,
No,
414;
Guillouard,
Vente, Î, No. 415).
2. Acţiunea redhibitorie
nu
trebueşte
confundată cu alte
acțiuni
care au de
scop, de asemenea. rezoluțiunea vânzării,
Astiel, acţiunea redhibitorie
nu trebueşte confundată cu acţiunea pentru anu-

partea

„Uzină 40.
Vânzare 1 urm.
Vechime 39.
Verificare

despărțitor

Saignat,
Vente,
No.
414;
Guillouard,
“Vente, I, No. 416; Alexandresco, VIII,

Stofe 25,
Termen

ascunse 1 urm,
posterioare vânzării

28, 29,

1. Rațiunea pentru care vânzătorul răspunde de viciile redhibitorii este că el
trebueşte să procure cumpărătorului o posesiune utilă a lucrului vândut. (Pothier,

“larea

Proprietate industrială 37,
Raţiune 1 urm.
Recurs 34, 35,
' Renunţare 72, 73.
Reparare 12, 13.
- Revânzare 66,

Schimb

Vicii
Vicii

19, 20, 22,

“Doctrină,

cuvântul:
„Destinaţie“.
Invocare 64, 65, 77.
Lucru afară din comerţ 7.

Lucru
Lucru
Lucru

aurait pas

62, 63,

Intrebuinţare, a se vedea

57.

Cercetare 19, 21, 23, 40.
Cereale 43—46.
Cesiune 37, 61.
Cimitir 40,
Civilă materie 9, 58.
Comercială materie 9, 58.
Competenţă 78.
Condiţiune suspensivă 31,

aparente

Indoială 45,
Industrie 40, 4,

36.

Brevet de invenţiune
Bună credinţă 49,
Calnate 14, 18.

anterioare

Vicii

23, 35, 40,

Gustare 55.
Imobile 37—40, 56,

8.
Acţiuni personale 77, 78.
Acţiune
quanti
minoris
73, 16.
Acţiune redhibitorie 1 urm.
Agrement 15.
Alimente 26.
Amestec 26,
Animale domestice 8, 76.
Anulare 2, 33,
Apreciere suverană 33—

Vicii

27, 28, 67, 68, 73

(la doctrină)

ne

prix, s'il les avait connus.

voia
îl

fac

— 675—

să-l cumpere,
impropriu

când

în adevăr

însă

de

cumpără-

lucrul pe care

el are vicii care

întrebuințat

pentru

Art,

1852

DESPRE

destinaţia

sa și pe care dacă le-ar fi cu-

noscut cumpărătorul, nu l-ar fi cumpărat. (Duvergier, Venţe, I, No. 390; Laurent, XXIV, No. 278; Baudry et Saignat,

Vente,

416:

No.

414;

Guillouard,

Alexandresco,

552).

VIII,

Vente,

partea

1, No.

II, p. 536,

5. În cazul când eroarea cumpărătorului a fost produsă prin manoperile dolozive ale vânzătorului, există delict civil,
find eroare asupra materiei lucrului vân-

„dut.
32).

(Dalioz, Rep., Vices redhibitoires, No.

6. Nu. trebueşte să se confunde acţiunea
în rezoluţiune pentru vicii redhibitorii cu
acțiunea în rezolujiune pentru cauză de
dol. (Dailoz, Rep., Vices redhibitoires, No.
34; Alexandresco, VIII, partea II, p. 5%,
nota 5).
„1, De asemenea, nu trebueșie să se
confunde acţiunea îi rezoluţiune pentru
vicii redhibitorii cu acţiunea redhibitorie,
dacă viciile lucrului nu-l fac numai impropriu pentru întrebuiniarea la care a
fost destinat, ci îl fac să fie clasat printre
lucrurile afară din comerț. (Dalloz, Rp.
Vices redhibitoires. No. 55).
8. Cuvintele vicii redhibitorii îşi găsesc
aplicaţiunea mai ales la animalele domestice. (Rolland de Villargues, Repertoire,
Redhibitoire, VII, p.
747; Alexandresco,
VIII,

partea

9.

II,

p.

356).

Dispoziţiunile

art.

1641

urm,

c.

civ.

fr. (1552 urm. e. civ. rom.), îşi găsesc apli-

cațiunea atât în materie civilă, cât şi în
maţerie comercială. (Guillouard, Venie, 1,
No. 457; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 340).
e

art. 1644 urm,

ce. civ.

fr. (1352 urm, c€, civ. rom.), îşi
aplicaţiunea fie că viciul atinge

10.

Dispoziţiunile

găsese
lucrul

principal,

fie

că

(Alexandresco,
nota 5).
11, Potrivit

civ.

îr. (1552

ciile

lucrului

redhibitorii,

atinge

VIII,

accesoriile

dispoziţiunilor

ce. civ. rom),
vândut

trebueşie

să

ca

lui.

340,

p.

II,

partea

art.

1644

pentru

constitue

ele să

ce.

ca vi-

fie

vicii

atât:

de mari, încâi din cauza lor lucrul să nu
fie bun de întrebuințat după destinația
sa, sau întrebuinţarea să fie atât de micşorată, încât se poate presupune că cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat s'au nu ar

ar fi cu-

fi dat preţul ce l-a plătit, dacă

noscut viciile. (Duvergier, Vente, I, .No.
594; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 555 bis,
text şi nota 5, p. 587; Dalloz, Rep, Vices

redhibitoires,

No.

48;

Baudry

când

viciile

et Saignat,

Vente, No. 417; Guillouard, Vente, I, No.
120: Alexandresco, VIII, partea II, p. 332,
|

555).

12.

reparate,

cazul

In

cumpărătorul

poate

pot
cere

fi -uşor
numai

repararea lor, deoarece aceste vicii nu sunt
redhihbitorii. (Dalloz, Rep., Vices râdhibitoires. No. 48; Suppl., Vices redhibitoires,
No. 7; Alexandresco, VIII, partea II,
p.
355).

13.

Dacă

însă aceste vicii se repară și

VINDERI

Codul

civil

repararea
lor împiedecă pe cumpărător să
aibă la dispoziţia sa, la timpul cuvenit,
pentru a-l putea întrebuința, lucrul vândut, aceste vicii vor fi asimilate cu viciile
care nu se pot repara, din punctul de vedere al acţiunii redhibitorii. (Duvergier.
Vente. Î, No. 594; Troplong, Vente, II, No.
556; Dalloz, Rep., Vices redhibitoires, No.
50; Suppl., Vices rdhibitoires, No. 7; Gu-

illouard, Vente, Î, No. 422).
14. Nu pot fi considerate ca vicii redhibitorii, viciile care constau numai din o

simplă diferenţă de calitate. (Dalloz, Rep.,
Vices redhibitoires, No. 51).
15. De asemenea, nu constituesc vicii
redhibitorii, viciile care micşorează numai agrementul lucrurilor. (Aubry et Rau,

ed. 4-a,

IV,

$ 555 bis, text

şi nota

9, p.

387, 388: Baudry et Saienat, Vente, No.
417; Guillouard, Vente, Î, No. 422; Planiol, II, No. 1465).
16. Pentru ca: viciile redhibitorii să dea
dreptul la garanţie din partea vânzătorului, nu trebueşte ca ele să facă lucrul vândut impropriu pentru totdeauna. la întrebuinţarea destinată. (Troplong, Vente, II,
No. 556; Dalloz, Râp., Vices redhibitoires,
No. 50; Guillouară, Vente, 1, No. 422; Alexandresco, VIII, partea II, p. 355).

7.

Nu

există

vicii

redhibitorii,

dacă

lucrul vândut este impropriu la altă destinaţie care nu a lost prevăzută în con-

baci.
bis,

(Aubry

nota

et Rau,

5,

p.

387;

ed. 4-a,

Dalloz,

LV,

$ 355

Rep.,

Vices

r6dhibitoires, No. 55, 96).
„18. Lipsa unei calități morale a lucrului vândut, poate constitui un viciu redhibitoriu, dacă lucrul devine impropriu la
obiectul pe
contractante.
redhibitoires,

care şi l-au propus părțile
(Dalloz, Rep., Suppl., Vices
No. 21; Guillouard,
Vente,

1, No. 427; Comp.

Contra: Laurent, XXIV,

No.

285).
|
19. Pentru ca să existe vicii redhibhitorii, care aduc răspunderea de garanţie
a vânzătorului, trebueşte ca viciile să fie

ascunse,

adică

să nu

poată

fi' văzute

la

prima. vedere sau cercetare a lucrului vândut. (Dalloz, Rep., Vices redhibitoires, No,
55; Guillouard, Vente, [, No. 451; Alexan::
dresco, VIII, partea ÎI, p. 545, 546).

20.

Distincţiunea

şi viciile
delicată..

aparente
(Dalloz,

între. viciile
este câteodată
Rep,
Suppl.,

*redhibitoires, No. 28).
2]. În cazul când

,
după

ascunse
foarte
Vices

obiceiuri

sau

după natura luciurilor- vândute, verificarea lor nu poate
avea
loc în momentul
vânzării, cumpărătorul va putea acţiona
pe vânzător, .. când
va
descoperi viciile

redhibitorii, fără ca. să i se poată obiecta
că viciile erau aparente sau că a primit
lucrul vândut lără obiecţiuni. (Duvergier,
Vente, [, No. 391; Aubry et Rau, ed. 4-a,

1V, $ 355 bis, text şi nota 8, p. 587; Del
loz, Rep., Suppl., Vices redhibiioires, No.
28;

Laurent,

Vente,

— 676—

IT,

No.

XXIV,

4535;

No.

284;

Comp:

Guillouard,

Alexandresco,

_ Codul

civil

DESPRE

condițiuni suspensive, vânzătorul este garant de viciile dobândite de lucru
_ între
vânzare şi realizarea condiţiunii. (Dalloz,
Râp.. Vices redhibitoires, No. 65; Huc,

VIII, partea II, p. 547, nota; Contra: Duranton,

XVI.

„92,

Nu

pot

No.

fi

310):

considerate

”

ca

vicii

xedhibitorii, viciile pe care cumpărătorul
a trebuit să le prevadă în mod natural,
(Baudry et Saignat, Vente, No. 420; Comp:
Alexandresco, VIII,
partea
II,
p. 547,
nota).

24.

Dacă

buinţă

de

determinată,

însă

cumpărătorul

o cantitate

sau

lipsa de măsură

de

avea

o

ire-

greutate

sau la greu-

tate, poate constitui uh viciu ascuns, lucrul find impropriu la destinaţia sa. (Dalloz, Râp., Suppl.. Vices redhibitoires, No.
55; Guillouard, Vente, I, No. 434).
25. De asemenea, acţiunea redhibitorie
este admisibilă, când o martă are lipsuri
dacă eticheta pusă pe ea arată o cantitate
mai mare sau dacă o stofă a fost astfel
îndoită pentru a ascunde lipsa. (Dalloz,
Rep.. Vices redhibitoires, No. 106).
26. Amestecul
substanţelor alimentare
sau falsificările care nu dăunează sănăiatea, nu constituese vicii ascunse, deoarece sunt atât de obişnuite, încât cumpărătorul
trebuia să se aştepte la ele.
(Dalloz, Rep., Yices r&dhibitoires, No. 108;
Suppl. Vices râdhibitoires. No. 17: Baudry et Saienai, Vente, No. 420; Guillouard,
Vente, Î, No. 425).
27. Pentru ca dispoziţiunile art. 1641 ce.
civ. fr. (1352 ce. civ. rom.), să-și găsească

aplicaţiunea

siderat

viciu

șă

ca

un

viciu să fie con-

redhibitoriu

şi deci

trebueşte ca acest

fie anterior

vânzării.

(Aubry

et

Rau, ed. 4-a, IV, 5 555 bis p. 588; Dailoz,
Râp.. Vices redhibitoires, No. 54, 62; Laureni, XXIV, No. 286: Baudrv et Saignat,
Vente. No. 422: Guillouard, Vente, Î, No.
451: Planiol, II, No. 1465; Alexandresco,
VIII. partea II, p. 544).
28. Această soluţiune are loc numai în
cazul unei vânzări a unui corp cert şi
determinat, iar nu şi la vânzările lucrurilor în genere, caz în care vânzătorul răs-

punde de vicii, chiar dacă sunt posterioare

vânzării.

însă

înainte

de

predare.

(Huc,

X, No. 145: Baudry et Saignat, Vente, No.

492; Alexandresco, VIII, partea II, p. 344,
345).
:
29. Vânzătorul nu răspunde pentru viciile născute posterior vânzării, chiar dacă

ar fi. provenite

dintr'un caz de forţă ma-

joră:
(Dailoz,
No. 62).

R6p.,

Vices

când

lucrul

30.

X,

In

fost încă

cazul

predat,

se vor

râdhibitoires,
-

vândut

aplica

nu

dispoziţiu-

a

nile art. 1158.c. civ. fr. (971 ce. civ. rom.).
(Dalloz, Râp., Vices. r6dhibitoires, No.
62),
31..Dacă

vânzăârea

este

supusă

unei

No.

1453;

Alexandresco,

VIII,

partea,

II, p. 545).

39. Nu este nevoie ca viciul să fi atins

i

23. În principiu, lipsa la greutate sau
la măsură; nu constitue un viciu ascuns,
deoarece cumpărătorul a putut să se asisure prin o simplă căutare sau măsurare
a mărfurilor cumpărate. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, 8 555 bis, text şi nota 6,p. 587;
Dalloz, Rep., Suppl., Vices râdhibitoires,
No. 53; Guillouard, Vente, I, No. 454).

Art. 1352

VINDERI

în acel moment toată gravitatea sa, ci
este deajuns dacă atunci el există numai
în germene şi desvoltarea lui a avut loc
mai pe urmă, (Huc, X, No. 145; (Baudry

et Saignat, Vente, No. 422; Planiol, II, No.
1405:

Alexandresco,

345).
33.

'Tribunalele

VIII,

vor

partea

aprecia

în

II,
mod

p.
su-

veran, dacă viciile lucrului
vândut constituesc vicii ascunse care aduc răspunderea vânzătorului.
(Dalloz, Rep. Suppl,
Vices _redhibitoires, No. 35; Huc, X, No.
148; Baudry et Saignat, Vente, No. 417;
Ale xandreseo, VIII, partea ÎI, p. 348, 549,
5955).

34. Curtea de casaţie va avea însă dreptul de a controla hotărîrea judecătorilor
de fond dacă ei nu au aplicat în mod
exact principiile de drept prevăzute de
art. 1641 şi 1642 ce. civ. fr. (1352 şi 1555

ec. civ.

rom.).

nătate

faţă

(Dalloz,

Reâp., Suppl., Vices

redhibitoires, No. 35; Baudryv et Saignat,
Vente, No. 4i7; Guillouard, Vente, I, No.
456; Alexandresco, VIII, pariea II, p. 349,
notă 1).
.
35. Astfel, hotărârea judecătorilor de
fond va fi supusă controlului curţii de casaţie dacă ar hotărî că vânzătorul este obligat la garanţie pentru un viciu ascuns,
constataţ chiar de eică este fără însem-

de

valoarea

lucrului

vândut

sau dacă ar hotărî că vânzătorul este obligat la garanţie pentru un viciu aparent,
când nu sia prevăzut în contractul de vânzare o clauză specială de garanţie pentru
vicii aparente. (Dalloz, Rp., Suppl.. Vices
x&dhibiioires, No. 35; Guillouard, Vente,
1, No. 456: Alexandresco, VIII, partea II,
p. 549, nota 1).

36.

Tribunaiele

37.

Acţiunea

trebuese

să stabilească

prin hotărire atât însemnătatea viciului
ascuns cât şi faptul dacă acest viciu pănaturale” a lucrului
gubeşte destinaţiei
vândut, aceleia pe care au avut-o în vedere părțile când au contractat, deoarece
numai
în acest caz cumpărătorul are
dreptul să cheme în judecată peniru garantare, pe vânzător. (Guillouard, Vente,
I, No, 4235).

redhibitorie

pentru

vicii

ascunse ale lucrului vândut, îşi găsește
aplicaţiunea atât la imobile, cât şi la lucruri mobile. (Duvergier, Vente, I. No. 5%;
Troplong, Vente. Ii, No. 548; Aubry ei
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555 bis, text şi nota

12, p. 588; Mourlon, III, No. 602: Marcade,
Art. 1641 urm., No. î; Dalloz, Râp., Vices

r&dhibitoires, No. 64,
No. 287: Huc, X, No.

enat.

1, No:

— 670 —

Vente.
458;

No.

425:

Planiol,

65; Laurent, XXIV,
147: Baudry et Sai-

Guillouard,

II, No.

1464;

Vente,

Alexan-

Art.

1352

DESPRE

dresco, VIII, partea II, p. 540; Nacu, III,
p. 246).
38. In ceea ce priveşte imobilele, pentru
a se determina viciile ascunse, se vor aplica principiile generale, în sensul că viciul irebueşte să fie ascuns şi să facă imobilul impropriu la înirebuințarea la care

era

destinat.

(Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

Vices

redhibitoires, No. 9).
39. Viciurile unui imobil, rezultate din
vechimea lui şi care sunt presupuse că se
găsesc la orice casă veche, nu pot fi considerate ca viciuri redhibitorii, dacă vânzătorul nu a ascuns starea de vechime a
casei, prin lucrări făcute în acest scop,

(Dalloz, Rep., Vices r&dhibitoires, No. 67).
40, Cumpărătorul
nu
are
acţiunea

redhibitorie, dacă pericolele sau inconvenientele provin din o vecinătate, pe care
o putea şi trebuia să o cerceteze, înainte
de a încheia contractul de vânzare. Astfel
ar fi, când imobilul vândut se află în apropierea unui cimiiir, unui stabiliment
incomod sau insalubru, unei mine în exploatare, unei lucrări de apărare militară, etc. (Dalloz, Rep., Vices redhibitoires,
No. 70).
41. Ca exemple
de
vicii
ascunse la
vânzări de imobile, se citează starea rea
a temeliei sau a materialelor întrebuințate
la construcția unei case. (Alexandresco,
VIII, partea II, p. 540, 541).

42.

Dispoziţiunile

art.

1641

c.

civ.

fr.

(1552 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiune la
vânzarea şi schimbul tuturor mărfurilor şi

lucrurilor

mobile

de

orice

fel,

afară

de

cazul când o lege specială ar prevedea
contrariul. (Dalloz. R6p., Vices redhibitoires, No. 111).

43. Astfel, dispoziţiunile acestui articol
se aplică la vânzarea de cereale destinate

a fi semănate. În acest caz, împrejurarea
că seminţele semănate nu au încolţit, nu
poate constitui prin ea însăşi o bază a
acțiunii redhibitorii, ci cumpărătorul
trebuește să probeze că semințele nu au încolții din cauza proastei lor calităţi. (Troplong, Vente, II, No. 558; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 555, bis, text şi nota 3, p.
587; Dalloz, Reâp., Vices râdhibitoires, No.

112;

Suupl.,

Guillouard,

Vices

redhibitoires,

Vente,

I, No.

No.

426).

18;

Ă

44. In acest caz dovada că semintele nu
au încolțit din cauza proastei lor calităţi
se va putea
cerceta felul

face prin experți, care vor
pământului, făcând compa-

rația cu recoltele vecine.
Suppl., Vices redhibitoires,

45,

In caz

vânzătorului.

redhibitoires,

(Dalloz,
No. 18).

Râp.,

Suppl.,

Vices

de îndoială, ea va profita

(Dalloz,

No.

18).

Rep.,

46. Vânzătorul nu este răspunzător dâcă

cumpărătorul
semnătură,

47.

sesc

epoca
pentru
Vente, 1, No,

Soluţiunile arătate mai

aplicaţiunea

(Dalloz,
No.

a ales rău
(Guillouard,

19;

Rep,

şi la

Suppl..

Guillouard,

viermii

Vices

Vente,

sus își găde

mătase,

redhibitoires,

I, No,

426).

dut

civi

48, În cazul când un lucru a fosi vânca nou şi dacănu sa putut descoperi

că el era vechiu, decât prin întrebuințare,

este

locul

la

hibitorie.

admisibilitatea

(Dalloz,

Râp.,

acţiunii

Vices

red-

redhibito-

ires, No. 99).
49. In cazul când un lucru a fost îabricat din o substanţă de o valoare mai
mică decât materia pentru care a fost
vândut şi a cărei aparenţă o are, există
acţiunea redhibitorie, dacă vânzătorul a
îost de bună credinţă. (Dalloz, R6p., Vices

r6dhibitoires,

No.

100).

50. Sunt
supuse acţiunii redhibitorii
atât vânzările de lucruri corporale cât şi
vânzările de lucruri incorporale. (Dalioz,

Râp.,

Vices

redhibitoires,

No. 114;

Suppl.,

Vices râdhibitoires, No. 56; Huc, X, No.
145; Baudry et Saignat, Vente, No. 426;

Alexandresco,
VIII,
partea
II, p. 342).
50 bis. Astfel, există viciu redhibitoriu,
când sau vândut titlurile atacate cu opoziţie de un terţ, care se pretinde proprietarul lor. (Dalloz, Râp., Suppl.. Vices r&d-

hibitoires,
No.

No.

429).

51. De

bitorie
sabile

care

22;

Guillouard,

asemenea,

Vente,

[,

există acţiune redhi-

pentru vânzările de valori ramburpe cale de tragere la sorţi şi din

unele

ar

fi eşite

Râp., Suppl., Vices
Guillouard,
Vente,

dresco,

VIII,

la sorți.

(Dailoz,

redhibitoires,
I, No. 429;

No. 25;
Alexan-

partea II, p. 542, nota

1).

52, De asemenea,
există acţiune redhibitorie când titlul la purtător vândut,
era pierdut sau furat. deoarece cumpărătorul nu avea posibilitatea să afle aceste
împrejurări. (Huc, X. No. 145; Guillouară,
Vente, I, No. 429; Colin et Capitant, II,

p. 459;

Alexandresco,

VIII,

partea

II, p.

542, nota 1).
53, Dispoziţiunile ari. 1641 c, civ. fr..
(1552 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea
şi la vânzările de acţiuni ale unei socie-

tăți nule.

(Dalioz,

Râp.,

Suppl., Vices

re€-

dhibitoires, No. 57).
54, Faptul că cumpărătorul a primit
mărfurile vândute nu aduce decăderea
lui din dreptul de a face acţiune pentru
viciile ascunse, ci numai pentru viciile de
care sa putut convinge el însuşi la primire. (Dalloz, R6p., Vices redhibitoires,

e,

74;

Baudry

et

Saignat, Vente,

No.

425).

55. De asemenea, faptui că cumpărăto
rul a gustat
lucrurile
cumpărate, care
după obicei se gustă înainte de a se cumpăra, nu aduce decăderea sa de a fate

acțiune redhibiiorie pentru viciile care nu
puteau fi descoperite la gustare şi au fost
descoperite

ulterior,

cum

ar fi un amestec

nedeclarat, care micşorează valoarea lucrului vândut, (Dalloz, Râp.. Vices redhibitoires, No. 80; Suppl., Vices redhibitoires,

No.

56.

(1552e.

678 —

29).

Dispoziţiunile

la orice
bile

—

Codui

VINDERI

sau

civ.

rom.)

art,

1641

îşi găsesc

c. cir.

fel de vânzare voluntară

de

imobile.

fr.

aplicaţiunea

(Troplong,

de mo-

Venie,

Ii,

Dodul

civil

No.

548;

555

bis,

DESPRE

Aubryv
text

şi

et

Rau,

nota

ed.

12,

4-a,

p. 588;

IV,

$

Dalloz,

Rep. Vices redhibitoires, No. 39; Laureni,
XXIV, No. 278; Huc, X, No. 147; Baudrv
ei Saignat, Vente,
Vente, I, No. 458).

57.

No.

Dispoziţiunile

425;

art.

Guillouard,

1641

c. civ.

fr.

(1552 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea
la cesiunea unui drept de proprietate industrială, care consistă din o invențiune

aparentă

şi contestabilă

sau

care

se ba-

Zează pe un brevet atins de nulitate. (Dalloz, Rep., Vices redhibitoires, No, 116).
58. De asemenea, dispoziţiunile acestui
articol își găsesc aplicaţiunea atât la vânzările între comercianţi, cât şi la vânzările ordinare. (Merlin, Repertoire, Redhibitoires, No. 7; Dalloz
R6p., Vices râdhibitoires, No. 72; Guillouard, Vente, 1, No.
Dc),

59, Dispoziţiunile art. 1641 ce. civ. fr.
(1552 e. civ. rom.), își găsesc aplicațiunea
la schimb.
(Dalloz, Râp., Vices redhibi-..
toires, No. 41).

60.

Dispoziţiunile

art.

1644

c. civ.

fr.

(1352 e. Civ. rom.), nu-și găsesc aplicaiunea,
în principiu,
la înstrăinările cu
titlu gratuit. (Dalloz, Râp., Vices râdhibitoires, No. 42).
6. De, asemenea, nici la cesiunea coproprietății unui zid despărțitor. (Demolombe, XI, No.
574
ter.:
Dalloz
Rp.

Suppl.,

Vices

redhibitoires,

No.

12;

X. No. 147: Baudrv et Saignat. Vente.
425: Guillouard, Vente. I. No. 4539).

62.

Acţiunea

redhibitorie

Tue.

No.

este indivizi-

bilă în ceea ce priveşte cumpărătorul,
astfel încât dacă cumpărarea a fost făcută de mai mulţi cumpărători, ea trebueşte introdusă de către aceștia, precum
şi dacă cumpărătorul a încetat din vieaţă,
acțiunea redhibitorie nu poate fi intentată

decât

Vente,

de toţi moştenitorii
ÎI.

No.

redhibitoires,

576;
No.

săi.

Dalloz,

145).

(Troplong,

Râp.,

Vices

-

63. Acţiunea redhibitorie este divizibilă
contra covânzătorilor
sau moştenitorilor
vânzătorului. (Troplong, Vente, LI, No. 576:
Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 145).
64. Acţiunea redhibitorie nu poate fi
exercitată decât de cumpărător
contra
vânzătorului. (Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 125; Suppl., Vices redhibitoires. No. 39),

65. Acţiunea redhibitorie nu poate fi
exercitată
de
vânzător. (Dalloz. Râp..
Suppl.. Vices râdhibitoires, No. 39).
66. Dacă cumpărătorul
unor lucruri
mobile. a revândut aceste lucruri, subcumpărătorul are dreptul să achiziţioneze

pentru

vicii

ascunse

atât pe

cel care i-a

vândut lucrurile, cât şi pe vânzătorul primitiv. (Dalloz, Rep, Suppl.. Vente, No. 426;
'Vices redhibitoires, No. 59: Baudry et Saienat. Vente, No. 452; Guillouard, Vente,

I, No. 452).
67. Pentru

dhibitorii,

o
admisibilitatea

cumpărătorul

acțiunii

va trebui

re-

în prin-

Art, 1852

VINDERI

cipiu, să facă dovada că viciul exista în
momentul vânzării, (Duranton. XVI, No.
514: Duvergier, Vente, L. No. 395, 405; Troplong. Vente, IL. No. 569; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 555 bis, text şi nota 11, p.
388; Dalloz, Rp., Vices redhibitoires, No.
125, 126; Suppl., Vices redhibitoires, No.
41; Laurent, XXIV, No. 286; Baudry et
Saignat, Vente, No. 422; Guillouard, Vente,
I, No. 451).
68. In cazul când vânzarea este subordonată unei condițiuni suspensive, este
deajuns dacă cumpărătorul face dovada
că viciul exisia în momentul îndeplinirii
condiţiunii. (Dailoz, Râp., Vices redhibitoires,

No.

127).

69. In caz de contestaţie asupra existenței, importanţei sau originii viciului,
modul de dovadă indicat de natura lucrurilor este expertiza. (Dalloz, Rep., Vices
redhibitoires, No. 128).
70. Vânzătorui va trebui să fie pus în
întârziere de a asista la expertiză. (Dalloz, R&p., Vices râdhibitoires, No. 150).
71. Expertiza va fi făcută pe cât e posibil sub supravegherea tribunalului înaintea căruia a fost introdusă acţiunea redhibitorie. (Dalloz, R6p., Vices râdhibitoires, No. 15%.

72. Cumpărătorul

poate

renunţa

la

introducerea acțiunii redhibitorii, după ce
a descoperit viciile. (Aubry et Rau, ed.
4-a, IV, $ 555 bis, text şi nota 20, p. 330;
Dalloz, Rep. Vices râdhibitoires, No. 14;
Guillouard, Vente, I, No. 477).
73. Cumpărătorul
care în
momentul
contractului cunoştea viciile ascunse ale
lucrului vândut, este presupus că a renunţat la acţiunea redhibiiorie. (Duverpier, Vente, Î, No. 401; Aubry et Rau,
ed. 4-a. IV, $ 555, nota 20, p. 550; Dalloz,
Rep., Vices râdhibitoires, No. 142; Laurent, XXIV, No. 285; Baudry et Saignat,
Vente, No. 420; Guillouard, Vente, Î, No.

478).

74. În acest caz, dovada că cumpărătorul cunoştea viciile. ascunse ale lucrului
vândut, va trebui să fie făcută de vânzător, (Guillouard, Vente, I, No. 478).

75. Acţiunile redhibitorii şi quanti minoris, care pot fi introduse în cazul când
lucrul mobil vândut are vicii ascunse, sunt
mobiliare, deoarece în caz de rezoluţiune a
vânzării, au de obiect prestarea unui lucru mobil, iar în caz de restituirea prețului, au de obiect o sumă de bani. (Alexandresco, VIII. partea II, p. 567).

76. Aceste acţiuni sunt mobiliare, chiar

dacă au de obiect animale afectate la cultura pământului sau imobile prin destinaţie,- deoarece ele încetează a fi imobile
când sunt înstrăinate deosebit de fond. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 397).

77. Aceste

acțiuni

sunt personale

și a-

parţin cumpărătorului sau moştenitorilor
săi şi pot fi exercitate contra vânzătorului
sau moștenitorilor săi. (Alexandresco, 4 TI.
partea II, p. 367, 368).

— 6179—

Art,
78.

1853

DESPRE

Aceste

tribunalul

acjiuni

se

vor

domiciliului

introduce

la

vânzătorului,

de-

Codul

VINDERI

oarece sunt personale mobiliare.
dresco, VIII, partea II. p. 368).

civil

(Alexan-

Art. 1858. — Vânzătorul nu e răspunzător de viţiile aparente
şi despre care cumpărătorul a putut singur să se convingă. (Civ.
1340, 1349,

1354;

C.

com.

Tezi. Jr. Art. 1642. —

70

12.

ALFABETIC

2, 3.

5—7,
4.

cunoștință

Raţiune 1.
Stofe 9, 10.
Vânzare 4 urm,
Vicii aparente 1 urm.
| Vicii ascunse 4, 5, 6, 10,
Ziare 8

Doctrină
I. Rațiunea

-art. 1642

ce.

2. Viciul este aparent când prin ajutorul
unei examinări atente, pe care nu om serios o face în cumpărările ce le încheie,
cumpărătorul
a putut să-l observe. Nu
poate fi considerat un viciu ca ascuns,
dacă
cumpărătorul nu l-a observat deoarece a făcut o examinare superficială
şi pe care l-ar fi văzut dacă cerceia mai
cu atenţie lucrul vândui. Aceasta rezultă

din dispoziţiile art. 1642 c. civ. fr. (1555 e.

civ. rom,), potrivit cărora nu este necesar
ca cumpărătorul să fi cunoscut viciile,
ci este deajuns dacă el a putut să, le
cunoască.
(Duvergier, Vente, I, No. 39i;
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 555 bis, text
şi nota 8, p. 587, 588; Dalloz, Rep. Vices
rEdhibitoires, No. 55; Laurent, XXIV, No.

Baudry

et

Saignat,

apparents et

No. 60; Baudry
Alexandresco,

5. Când

et Saignat, Vente, No. 418:

VIII,

partea

cumpărătorul

II, p. 548).

a încheiat vân-

zarea fără să vadă mărfurile sau când
după obiceiu, sau după convenţiune, verificarea mărturilor urmează a se face după
ce vor fi primite în magazin, viciile aparente constituesc pentru cumpărător vicii
ascunse. (Dalloz, Râp., Vices râdhibitoires,

No. 60).

dispoziţiunilor

civ. în. (1555 c. civ. rom.), este că deoarece
viciile sunt aparente, cumpărătorul este
prezumat că a acceptat lucrul vândut cu
viciile sale și deci nu mai poate reveni
asupra convenţiunii ce a încheiat. (Baudry et Saignat, Vente, No. 418).

284;

1642).

şi vânzătorul va răspunde de viciile aparente, ele luând caracterele de vicii ascunse, (Dalloz, Rep, Vices redhibitoires,

Mandat 7,
Obiceiuri 5.
Posibilitate de

8.

Fr.

lui-mâme.

(ia doctrină)
Acceptare î, 11,
Cunoştinţă 2, 3.
Delict de presă
Dol 4. 4.
Etichetă 6,
Examinare 2, 3,
Expertiză 3,
Fraudă 4.
lnexperienţă 3,
Librărie 8,

Civ.

Le vendeur n'est pas tenu des vices

dont lacheteur a pu se convainere
INDEX

urm.;

Vente,

No.

418;

Guillouard, Vente, Î, No.
451;
Alexandresco, VIII. partea II, p. 546. text şi nota
2, p. 547; Comp., Contra: Duranton, XV,
No. 310).
3, Cumpărătorul nu poate alega inexperienţa sa, deoarece dacă viciul putea fi
descoperit, el este în culpă că nu a recurs
la un expert pentru a cerceta lucrul înainte de cumpărare. (Pothier, Vente, III,
No. 207; Huc, X, No. 149; Baudry et Saisnai, Vente, No. 418; Alexandresco, VIU,
partea II. p. 346, nota 2).
4. Dacă au existat manopere frauduloase
din partea vânzătorului pentru a înşela
pe cumpărător, tribunalele vor
lua
în
consideraţie, în acest caz,
cumpărătorului în a descoperi inexperiența
manoperile

6. De asemenea, vânzătorul este răspunzător când a prevenit pe cumpărător că
a verificat marfa şi că rezultatul acestei
verificări este prevăzut pe eticheta pusă
pe marfă, care indică calitatea, în cazul
când marfa nu corespunde indicaţiei de
pe etichetă. (Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 87).
i
7. Cumpărătorul
este
responsabil
de
faptul mandatarului său care a accepiat

maria, fără să fi verificat viciile aparente.

(Dalioz, R€p., Vices redhibitoires, No. 57).
8. Librarul sau comerciantul de jurnale
nu are acţiune redhibitorie, pentru restituirea prețului şi a cheltuelilor de transport contra editorului unui ziar, pentru
un număr de exemplare dintr'un ziar, ce
au fost confiscate la poştă pentru delict
de presă, din cauza articolelor scrise, când
această publicaţiune este cunoscută pentru
vehemenţa atacurilor sale, deoarece în acest caz, viciul este aparent, mai ales dacă
librarul sau
comerciantul
au
cunoscut
înainte de
vânzare,
cuprinsul
ziarului.
(Dalloz, Rep., Suppl., Vices redhibitoires,

No.

21;

Guillouard,

Vente,

I,

No.

438;

acest

caz,

Comp. Contra: Laurent, XXIV, No. 285).
9. Cumpărătorul unor ştofe găurite, nu
are, după o părere, acţiune redhibitorie,
deoarece aceste găuri sunt considerate ca
un viciu aparent. (Duvergier, Vente, [, No.
591; Guillouard, Vente, Î, No. 432).

10. După

altă

părere,

în

soluţiunea chestiunii va depinde de împrejurări şi în special, de natura şi pretul
stolei vândută. (Dalloz, Rep., Vices redhi- bitoires, No. 95).

11. Cumpărătorul nu mai poate acţiona
pe

vânzător

a primit

pentru

marfa.

vicii

(Aubry

aparente,

et Rau.

dacă

ed..4-a,

IV, $ 355 bis, noia 8, p. 587; Dalloz, Rep,
Vices redhibitoires, No. 74, 84; Laurent,

—.680 —

civil

XXIV,

No. 284; Baudry

No.

425).

12.

ei Saignat, Vente,
Ă

Se

consideră

că

.

marfa

a

fost

pri-

mită, atunci când ea a fost pusă la dispo-

când

Art. 1354

DESPRE VINDERI

Codul

ziția cumpărătorului în locul unde trebueşte să facă predarea. după
conventiune. (Dalloz, Râp.. Vices redhibitoires,
No, 84).

Art. 1354.
El este răspunzător de viţiile ascunse, chiarîşi
nu le-a cunoscut, afară numai, dacă, în cazul acesta, nu se

va îi învoit cu cumpărătorul ca să nu răspundă de viţii. (Civ. 5, 1338
urm.,

1340,

1355

urm.;

Civ.

Fr.

1643).

„Teai. fr. Ast. 1643. — | est tenu des vices caches, quand mâme il ne les
aurait pas connus, & moins que, dans ce cas, il n'ait stipul€ qu'il ne sera oblige
ă

aneune

garantie.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină).
Mărirea garanţiei

Anuiare 14
Apreciere 3.
Bună credinţă 4.
Gunoştinţă 14,
eclaraţia20. viciilor 9, 14,15.
Dovadă

Fapt personal 16.
Formulă sacramentală 18.

Garanţie
urm.

convenţională 1

Garanţie expresă 6,7,8.
Garanţie tacită 6, 9.
Indoială 13.
Inteaţie 3.
_

Intinderea garanţiei 2.5—
8, 10.
.

vicii redhibitorii,
nului
2, 5—8,

10
Micşora rea garanţiei 2, 9—
12, 14, 16—18.
bi
je ocaziei 19.
biet
Rea credinţă î, 15.
Scutire de garanţie 2, 9—
12, 14, 16-18,
Stofe 12.
Termen 5.
Vânzare 1 urm.
Vicii aparente 7, 8.

| Vicii ascunse 1 urm,

acest

caz,

tribunalele

vor

inter-

preta în mod suveran, intențiunea părţilor
coniractante. (Dalloz, Rep. Suppl., Vices
redhibitoires, No. 59).

4. Vânzătorul este responsabil pentru
viciile ascunse, chiar dacă a fost de bună

de
afară
credință, necunoscând viciile.
cazul “când a convenit cu cumpărătorul ca
lucrului vândut.
să răspundă de viciile
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 550).

5, Părţile contractante pot întinde garanția, fie prin aplicarea ei la vicii cărora.

legea

nu

le

atribue

caracierul

de

fie prin

se poate

mărirea

introduce

termeacţiunea

455).

orice

1. In afară de garanţia
legală, există
garanție convenjională sau de fapt, potrivit căreia părţile contractante pot stipula
diferiie convenţiuni cu privire la întinderea garanţiei, care vor
fi obligatorii
pentru ele, afară de cazul dacă una din
ele. a stipulat cu rea
credinţă. (Dalloz,
Pep.. Vices r&dhibitoires, No. 185).
2, Astfel, garanţia impusă vânzătorului
pentru vicii ascunse, de atit. 1641 ce, civ,
fr, (4552 e. câv. rom.). poate fi restrânsă
sau mărită de părţile contractante. (Duvergier, Vente, ], No. 400; Troplong, Vente,
II. No. 560, 561; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 555 bis, text şi nota 20, p. 390; Dalredhibitoires. No. 185;
loz, R6p.. Vices
Suppl. Vices redhibitoires, No. 32, 39;
Baudry et Saignat, Venie, No. 421; Guillouard, Vente, Î. No. 455: Alexandresco,
VIII, partea II], p. 550, nota 2, 352).

care

redhibitorie. (Dalloz, R&p., Vices redhibitoires. No. 191; Alexandresco, VIII, partea
IL, p. 352).
6. Convenţiunea de întindere a garanjiei poate fi expresă sau tacită. (Dalloz,
Rep., Vices redhibitoires, No. 191).
7. Prin convenţiune expresă se poate
întinde garanția la orice fel de vicii. chiar
aparente. (Dalloz,
R6p.,
Vices redhibitoires, No. 192; Guillouard, Vente, Î, No.

|

8. In
prevede

Doctrină,

3. În

în

cazul când prin convenţiune
expres că se întinde garanția

fel de

vicii,

ea va

cuprinde

se
la

şi viciile

Vices redhibiRâp.„
(Dalloz,
aparente.
toires, No. 192).
”
declară
vânzătorul
când
9. In cazul
existenţa viciilor pe care le cunoaşte, arată prin această declaraţie că înțelege
să nu garanteze aceste vicii. (Dalloz, R&p.,
Vices r6dhibitoires, No. 61, 184; Alexandresco. VIII, partea IL, p. 349).
10. Din art. 1645 c. civ, fr. (1354 e. civ.
rom.), rezultă că părţile contractante pot
conveni ca garanţia legală a vânzătorului
să fie micşorată sau chiar ca vânzătorul
să nu răspundă nici pentru vicii ascunse.
(Dalloz. R&p.. Vices redhibitoires, No. 184;

Suppl., Vices râdhibitoires, No. 32, 59; Gu-

illouard, Vente. I,-No.
VIII, partea II. p. 549).

455:

Alexandresco,

11. Părţile contractante pot conveni

că

garanţia nu va fi datorită pentru un anumit viciu. (Dalloz, Râp.. Vices redhibitoires, No. 187).
19. Astfel, se poate conveni că vânzăculorii
soliditatea
torul nu garantează
(Dalloz, R6p., Vices
unei stofe vândute.
xedhibitoires, No. 187).

13. Clauza de negaranţie,

constituind o

excepțiune la dreptul comun, în caz de
îndoială. va fi interpretată contra vânzătorului. (Dalloz, Râp., Suppl., Vices redhipitoires, No. 60; Guillouard; Vente, |, No."
455).

14. Din dispoziţiunile art. 1645 c. civ;
fr. (4534 e. civ, rom.), rezultă în mod implicit, că clauza de negaranie este nulă
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Art. 1355

DESPRE

VINDERI

când a fost stipulată pentru vicii pe care
vânzătorul le cunoştea însă nu le-a declarat cumpărătorului. (Pothier, Vente, III,
No. 210; Duvergier, Vente, IL, No. 400;
Troplong, Vente, II, No. 560; Mourlon, II, .
No. 605; Marcd6, Azt. 1641 urm., No. 1;
Aubry et Rau, ed. 1-a, 1V, $ 555 bis, text
şi nota 20, p. 590; Dalloz, Râp., Vices r6dhibitoires, No. 189: Huc, X, No. 150; Baudry et Saignat, Vente, No. 421; Guillouard,
Vente, Î, No. 455, 465; Planiol, II]. No. 1468;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 550, nota
2,

551).

15.

Vânzătorul

este

de

rea

Chiar

dacă

sa

credinţă,

prevăzut

No, 400;
Mourlon,

civil

Troplong, Venie, Il, No. 560:
III, No. 603; Maread6, Ari. 1641

urm., No. 1; Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 190; Huc, X, No.
150; Guillouard, Vente, [, No. 455; Baudry et Sai-

gnat, Vente, No. 421; Planiol, II, No. 1468;

Alexandresco,

VIII, partea II, p. 351),

17. Stipulaţia de negaranţie nu produce

niciun efect. dacă se aplică la vicii care
scot lucrul afară din comerț. (Dalloz, Rep...
Vices redhibitoires, No. 190).

18. Pentru

existenţa

garanţie, nu trebeşte
termeni sacramentali.

chiar dacă are asupra viciilor lucrului vândut numai bănueli juste, pe care nu le-a
declarat
cumpărătorului.
(Dalloz,
R&p.,
Vices redhibitoires, No. 190).

16.

Codul

stipulaţiei

de ne-

să se întrebuințeze
(Dalloz, Reâp.. Vices

redhibitoires, No. 184).
19. Faptul că un obiect este vândut ca

marfă de ocazie, nu exclude garanţia pentru vicii ascunse, (Dalloz, Rep., Vices r6dhibitoires, No. 184).
20. Dovada derogării dela regulele garanţiei legale, trebueşte făcută de acela
care o invoacă. (Dalloz, Rep., Vices redhibitoires, No. 204).

o clauză

generală de negaranție pentru vicii ascunse, vânzătorul nu este exonerat
de
garanţie pentru viciile ascunse care provin.
din faptul său personal,
(Pothier,
Vente, III, No. 210; Duvergier, Vente, |,

Art. 1855. — In cazurile art. 1352 şi 1354, cumpărătorul poate
sau a întoarce lucrul şi a-şi reprimi prețul, sau a opri lucrul şi a
cere înapoiarea unei părţi din preț arbitrată prin experţi.
(Civ.
1327,

1345,

1349;

Text. fr.
a le choix

chose et
experts.

Pr.

Art. 1644.

civ. 211

—

Dans

la chose

et de

urni.;

rendre

ALFABETIC

Accesorii 13, 20, 23,
Acţiune estimatorie 1 urm,
Acţiune quanti minoris1
urm.
Acţiun
redhibitorie
1
urm,
Apreciere suverană 5.
Autoritate de lucru judecat 8, 9,

Ipotecă 14—17,
Lucru principal 20—23,
Micşorare, a se vedea cuvântul: „Preţ,
Moștenitori 26.
Optţiune 1, 3, 6—8, 26,
Partaj 26,

Pret 1, 3, 4, 6—10, 12,13,
18, 21, 22, 24,

Cheltueli 2.
Comercială materie 24.

Reducere, a se vedea

Daune-interese 1, 18.
Descoperire 17.
Destinaţie 1, 3, 4.
Dezistare 6, 7.
Dobânzi 13,

Renunţare 6, 7.

Efecte 13—17.
Expertiză 4.

13, 14.

Intrebuinţare 1, 3, 4.
Invocare

35,

vântul:

cu-

„Preţ.

Reparaţii 2.
Bestituire 1, 2, 13,

Revânzare 10, 11.
Rezoluţiune

1, 3—17,

25.
Sarcine reale 14—17.

Indivizibilitate 19, 29.
10.

1644).

denumită acţiunea estimatorie sau acţiunea quanti minoris sau acţiunea de re-

(a doctrină)

Instrăinare

Fr.

le cas des articles 1641 et 1643, lacheteur
se faire restituer le prix, ou de garder la
de se faire rendre une partie du prix, telle qwelle sera arhitree
par
de

[INDEX

Fructe 13,
Hotărîre 7—9,

Civ.

19—

Terţi 14—17,
:
Vânzare 1 urm.
Vânzarea mai multor
cruri 20—93,
Vicii ascunse 1 urm.

lu:

Doctrină
„1. Cumpărătorul care voieşte să-şi exercite dreptul său de garanţie pentru viciile
ascunse ale lucrului vândut, are aleger
între două acţiuni: o acţiune, denumi ea
tă
acțiunea redhibitorie care tinde
la anularea contractului, la restituirea
prețului și
la remiterea lucrului vânzătorului
şi. alta,

Ă

ducerea

.

preţului,

contractului
cumpărător

vergier,

care

tinde

la menținerea.

însă cu o despăgubire pentru
arbitrată prin experţi. (Du-

Vente,

I, No.

597;

Dalloz,

R&p.,

Vices redhibitoires, No, 145; Baudry
et
Saignai. Vente, Ne. 435; Guillouard, Vente,
I, No. 454; Alexandresco, VIII, partea II,

p. 354, 555).

2. După principiile generale ale contractului de vânzare, în cazul precedent, cumpărătorul are încă o a treia acţiune şi
anume: dacă viciul se poate repara Uşor.
el poate să oblige pe vânzător să facă
reparaţiile sau dacă reparaţiile au
fost
făcute de cumpărător, să-i fie restituit
e:
de vânzător
cheltuelile făcute.
(Dalloz,
Rep... Vices redhibitoires, No. 145;
Huc,
X, N. 151; Baudry et Saignat, Venie,
No.
454; Guillouard, Vente, I, No. 457; Alexandresco, VIII, partea II, p. 556; Contra:
Laurent, XXIV, No. 291).
3. În amândouă cazutile prevăzute de
art. 1641 c. civ. fr. (1552 e. civ, rom.), adică

dacă din cauza

viciilor ascunse lucrul nu

este bun de întrebuințat, după destinaţia
sa sau întrebuinţarea e atât de micşorată
încât se poate presupune că cumpărătorul
nu l-ar fi cumpărat sau nu ar fi dat pre-
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Codul
tul

după

civil

VINDERI

DESPRE

ce l-a dat,

o părere,

de

sar

fi cunoscut

cumpărătorul

va

a doua

părere,

cel

putea

11. In

puțin în

12. În cazul când cumpărătorul exercită

se permite rezoluţiunea vânzării, însă din

Ari. 1644).

6. In cazul când cumpărătorul a cerut
reducerea preţului pentru vicii ascunse,
după. o părere, el nu mai poate să transforme cererea sa într'o acţiune în rezo-

(Troplong,

Vente,

TI,

No. 580: Dalluz, Râp., Vices rdhibitoires;
7
No. 147).
Ţ. După altă părere, cumpărătorul poate
după alegerea sa să introducă oricare din
cele două acţiuni pentru vicii ascunse şi
cât timp nu a intervenit o hotărire, el
poate să renunţe la acţiunea intentată în+roducând cealaltă acţiune, deoarece faptul introducerii uneia din acţiuni: nu implică renunţarea la cealaltă acţiune. (Aubr et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355 bis. text şi
XXIV, No. 290; mota 18, p. 389; Laurent,
Baudry et Saignat, Vente, No. 435, Guillouard. Vente, |. No. 458; Alexandresco,
|
VIII, partea II, p. 356).
8. Dacă cumpărătorul a introdus una
din acţiuni şi sa pronunţat o hotărîre, el
nu mai poate introduce cealaltă acţiune
pentru aceleaşi vicii, deoarece există au(Duvergier,
judecat.
lucru
de
toritate
Vente, 1, No. 409; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, 5 555 bis, text şi nota 19, p. 589; Dalloz, Re&p., Vices râdhibitoires, No. 148;
Baudry et Saisnat,: Vente, No. 45; Guillouard, Vente, |, No. 458; Alexandresco,

VIII,

partea

II, p. 556).

9. Dacă însă, se descopăr alte vicii şi
prima acțiune asupra căreia s'a statuat a
fost -pentru reducerea prețului, cumpărătorul poate exercita acțiunea în rezoluțiunea vânzării. (Dailoz, Rep. Vices r6dhibitoires, No. 149).

10. In

cazul

când

cumpărătorul

a în-

străinat lucrul cumpărat, el nu mai poate
redhibitorie, deoarece
exercita acţiunea
mu poate restitui lucrul, ci numai acțiunea
exerîn diminuarea prețului. El va putea
cita acţiunea redhibitorie numai dacă subaccumpărătorul ar exerciia contra sa

—

va

subachizitourul

caz,

acţiunea redhibitorie, vânzătorul nu poate
opri rezolvirea vânzării oferind să restitue
o parte din preţ. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 554, nota 5).

cauza viciurilor se va admite o scădere
din preţ. (Dalloz, R6p., Vices redhibitoires,
No. 146).
5. După a treia părere, tribunalele vor
aprecia în mod suveran, dacă este locul a
se rezolvi contractul. (Delvincourt, VII,

vânzării.

acest

putea exercita acțiunea redhibitorie direct contra vânzătorului originar. (Baudry et Saignat, Vente, No. 452, 455; Guillouard, Vente, Î, No. 452; Huc, X, No.
151; Alexandresco, VIII, partea II, p. 554,
nota 3, 558).

materie comercială, dacă lucrul nu e bun
de întrebuințat după destinaţia sa, se va
admite rezoluțiunea vânzării, dacă lucrul
poate fi întrebuințat, nu este echitabil a

luțiunea

1355

iunea în rezoluțiune a vânzării, căci în
acest caz s'ar putea şi el întoarce contra
vânzătorului său. (Huc, X, No. 151; Baudry et Saignat, Vente, No. 455; Alexandresco, VII, partea Il, p. 356, 558).

viciile,

cere sau rezoluţiunea vânzării, sau o micsorare din preț, deoarece art. 1644 c. civ.
fr. (1555 c. civ. rom,), nu face nicio distincțiune între aceste două cazuri. (Duranton, XVI, No. 320: Beudant, Vente, No.
262: Duvergier, Vente, Î, No. 397; Laurent.
XXIV, No, 289; Baudry et Saignat, Vente,
No. 453: Guillouard, Vente. [, No. 455; Alexandresco, VIII, partea II, p. 355).

4, După

Art,

cazul

s'a admis

când

13.

In

14,

În acest caz,

acțiunea

cumpărător,
de
exercitată
redhibitorie
se rezolvă considerându-se ca
vânzarea
şi cum nu ar fi existat, cumpărătorul trebuind să restitue vânzătorului, lucrul cu
fructele produse şi accesoriile de orice
natură, iar vânzătorul trebuind să restitue
cumpărătorului, preţul şi dobânzile din
(Duvergier,
plata.
făcut
ziua când sa
Vente, IL, No. 410; Huc, X, No. 151; Baudry
et Saienat, Vente, No. 455; Guillouard,
Vente, [, No. 460; Alexandresco, VIII, partea II, p. 357).

după

o părere, rezo-

luţiunea vânzării nu poate prejudicia terților care au dobândit dela cumpărător
vândut,
lucrului
drepturi reale asupra
cum ar fi ipoteci sau alte sarcini, deoarece
rezoluțiunea se face din o cauză voluntară,
(Troplong. Vente. II. No. 575: Aubry et
Rau, ed, 4-a, IV, $ 555 bis, nota 15, p. 389;
Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, p.
557).
|
15. In această părere, cumpărătorul nu
poate exercita acțiunea redhibitorie decât
de sarcinile
după ce a degreyat lucrui
reale ce le-a constituit. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 555 bis, p. 589; Comp: Alexandresco, VIII, partea II, p. 357).
16. După a doua părere, rezoluţiunea
vânzării aduce şi rezoluţiunea drepturilor
reale constiuite de cumpărător asupra lucrului vândut, fără să fie nevoie ca el
să degreveze în prealabil lucrul. (Larombi&re, Obligations, Art. 1184, No. 104 Guillouard, Vente, Î,. No. 465).

17. După

a

treia

părere,

se. face

o

distineţiune: dacă cumpărătorula constituit drepturile reale înainte de descoperirea _viciilor ascunse, rezoluțiunea vânzării va aduce şi rezoluţiunea sarcinilor,
fără ca cumpărătorul să fie obligat să

facă

degrevarea;

dacă

însă cumpărătorul

a constituit drepturile reale după descoperirea viciilor ascunse, prin aceasta se
consideră că el'a înțeles să execute vân-

zarea cu toate că este viciată. (Baudry
et Saignat, Vente, No. 435).
18. În cazul când a fost admisă acțiunea
quanti minoris sau estimatorie, despăgu-

hirea

683—

cuvenită

cumpărătorului

va

trebui

Art. 1356

DESPRE

să fie echivalentă numai cu ceea ce el
ar fi plătit în adevăr mai puţin dacă ar
fi cunoscut viciile lucrului vândut. (Dalloz, Re&p., Vices r6dhibitorires, No. 151)..
19, Acţiunea redhibitorie este
indivizibilă în sensul că dacă viciul ascuns
există numai pentru o parte din lucrul
vândut, se va admite rezoluţiunea întregului contract. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 556).

20. In

cazul

când

s'au

vândut

odată

mai multe lucruri și numai unul dintre
ele are vicii ascunse, dacă lucrul atins
de vicii redhibitorii a fost obiectul principal al vânzării, acțiunea redhibitorie va
cuprihde : toate accesoriile cestui lucru
şi deci rezoluţiunea se va produce pentru
toate lucrurile. (Duvergier, Vente, I, No.
413; Troplong, Vente, IÎ, No. 579; Dalloz,

Rep., Vices r6dhibitoires, No. 152).
21. In cazul când lucrurile vânduie

erau toate principale. viciul redhibitoriu
al unuia va aduce rezoluțiunea vânzării
tuturor lucrurilor, când au fost vândute
ca formând un tot. încât nu sar fi vândut
un lucru fără celălalt. (Pothier, Vente,
III, No. 226 urm.; Duranton, XVI, No. 519;
Duvergier, Vente, LI, No. 45; Troplong,
Vente, :Il, No. 577; Dalloz, Râp.
Vices

redhibitoires,

No.

152:

Huc,

Baudry et Saignat. Vente,
illouard, Venie, 1, No. 439;
VIII, partea IL, p. 336).

22. În

cazul

când

sunt independente
unuia din lucruri

X,

No.

151;

No. 440; GuAlexandresco,

lucrurile

vândute

unele de altele, viciul
va aduce rezoluţiunea

Codul

VINDERI

vânzării

numai

a

acestui

lucru,

civil

cu

toate

că toate lucrurile au fost vândute pentru
un singur preţ, trebuind în acest caz-să
se restiiuitue preţul acestui lucru după
prețuirea lui. (Pothier, Vente, III, No. 226
urm.;
Duranton, XVI, No. 519; Duvergier. Vente, ÎI, No. 415; Troplong, Vente,
II, No. 577: Dalloz, Râp.. Vices. redhibitoires, No. 152; Laureni, XXIV, No, 292;
Huc, X, No. 151; Baudry et Saignat. Vente,
No. 449: Guillouard. Vente. ÎI. No. 459;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 557)...
23. In cazul când este atins de vicii
numai un lucru accesor, acţiunea redhibitorie nu se poate exercita asupra lucrului
principal. (Duvergier, Vente. Î, No. 415;
Dalloz, R6p., Vices redhibitoires, No. 152).

24. In acest caz, cumpărătorul

va avea

dreptul numai la o diminuare a prețului,
(Duranton, XVI, No. 518; Dalloz, R&p..
Vices redhibitoires, No. 150).
25. Acţiunea redhibitorie aparţine numai cumpărătorului iar nu şi vânzătorului. (Huc,-X, No.
154;
Alexandresco,
VIII, partea II, p. 554, nota 5).

26. In

cazul

când

cumpărătorul

a în-

cetat din vieaţă fără să fi exercitat opțiunea sa între cele două acţiuni acordate
de art. 1644 ce. civ. fr. (1555 c. civ. romj,
moştenitorii vor trebui să se înţeleagă
între ei pentru opțiune, Dacă însă, prin
împărțeală lucrul vândut atins de vicii
a căzut unuia dintre ei, acesta va_ avea
dreptul să facă opţiunea. (Huc. X. No.
151; Alexandresco, VIII, partea II, p. 534,
nota

4).

Art. 1856. — Dacă vânzătorul cunoştea. viţiile lucrului, el este
dator, pe lângă restituţiunea preţului, de toate daunele-interese către
cumpărător. (Civ. 960 Ş 2, 1084, 1086, 1341 urm., 1346, 1575, 1899
Ş 2; Civ. Fr. 1645).
Text. fr. Art. 1645. — Si le vendeur connaissait les vices de la chose,
tenu, outre la, restitution du prix qwil en a recu, de tous les
dommages
interâts

îl
et

est

envers

l'acheteur.

Bibliografie
VaăBigsou

G. N., Notă sub Trib. Ilfov S.

1926, II, 276.
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(la doctrină)
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Construcţie 3.
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Preţ 4.
Prezumpţiune
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Profesiune 7, 8,

Dărămare 3.
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Grindă 3,
Micşorare 4,

8,9.

Rea

credinţă

Restituire 4.

UI,

(continuare).
741

din

dry

et Saiguat,

dresco,

VIII,

bolnav,

care

2.

6, 10.

.

Astfel,

animale
trebui

î, 5, 6,

să

zată.

Vânzare 1 urm.
Vicii 1 urm.

12

- 558,

Decemvrie
Vente,

partea

dacă

sa

5).

3, De asemerea,

grindă

Doctrină

într'un

1. Numai vânzătorul de rea
credință datorește daune-interese, Aces
te daune vor
fi acordate potrivit dreptului
comun, (Bau-

p.

putredă

imobil

care

şi din

436;
558),

vândut

întreaga

a cumpărătorului,
plătească

Pand.

No.

II,

a molipsit

(Alexandresco,

nota

1919,

întreaga

a

Alexan-

un

animat
turmă

pagubă

partea

sa
fost

cauza

de

vânzătorul

VIII,

dacă

Rom.

va

cau-

II,

vândut

p.

o

încorporată

ei se

dărâmă
imobilul, vânzătorul va plăti
întreaga pagubă.. cauzată.
(Alexandresco,
VIII, partea II. p. 558, nota 5).
,
4.
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Dispoziţiunile

art.

1645

e. ciy. fr.

deîncercată,
paguba
de
cumpărător
oarece este în culpă. (Poihier, Vente, III,
[, No. 412;
Vente,
No. 213; Duvergier,
Troplong, Vente, ÎI, No. 574; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555 bis, text şi nota 17,
p. 389; Dalloz, Rep., Vices redhibitoires, No.

(1536 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea
nu numai în cazul când vânzătorul va
irebui să restitue preţul în întregime, ci
şi în cazul când el va trebui să sufere o
simplă _ micşorare
a
prețului.
(Dalloz,

Bau-

151;

No.

r6dhibitoires,

Vices,

Rep.,

şi

care

erau

de

natură

să

facă

a

se

nu

prezumă.

45;

No.

”

9. Daunele-interese în acesi caz vor îi
numai acele prevăzute de art. 1150 c. civ:
fr. (1085 c. civ. rom), adică numai acele
care au fost prevăzute sau care au putut
fi prevăzute la facerea contractului, (Dalloz, Rep. Vices râdhibitoires, No. 160).
10. în aceste cazuri însă, vânzătorul

zătorul a fost de rea credinţă este obligat
deoarece cunoştinţa vyis'o dovedească,
ciilor ascunse, în afară de împrejurări

particulare,

r6dhibitoires,

p. 558, 359).

se

că vân-

care pretinde

Vices

Laurent, XXIV, No. 295; Baudry et Saienat. Vente, No. 436; Guillouard, Vente,
|, No. 462; Alexandresco, VIII, partea II,

bănui existenţa unui viciu care încă nu
se manifestase, (Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 159).

6. Cumpărătorul

Suppl,

160;

dry
et Saignat,.
Vente,
No.
458; Guillouard, Vente, I, No. 466).
!
„5. Vânzătorul se consideră de rea credință, când nu a făcut cunoscut cumpărătorului împrejurările pe care le cunoştea

1357

Art.

VINDERI

DESPRE

civil

Codul

va putea face dovadă

contrară

prin orice

mijloace de probă şi prezumpţia va cădea,
(Baudry et Saignat, Vente, No. 436; Alexandresco, VIII, partea II, p. 339, 360).

(Duranton,

et Rau, ed. 4-a,
XVI, No. 522; Aubry
IV, $ 555, text şi nota 17, p. 589; Dalloz,
Râp., Vices râdhibitoires, No. 159; Baudry
Gaillouard,
456;
et Saignat, Vente, No.

Jurisprudenţă

Vente, ], No. 462; Alexandresco, VIII, par-

(Continuare

tea

Il. p. 558).
7. In cazul când vânzătorul trebuia,
din cauza profesiunii sale, să cunoască
lucrului ce-l
ale
chiar viciile ascunse
este obligat să
nu
vinde, cumpărătorul
că el cunoștea viciile asfacă dovada
cunse, (Pothier, Vente, III, No. 213; Guillouard, Vente, 1, No. 462; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 358, 359).
9. In acest caz, chiar dacă vânzătorul
ale lucrului
nu cunoştea viciile ascunse
vândut, el va trebui să despăgubească pe

dela

1924

până

Ia 1927)

1. Coniractul de vânzare este anulabil
pe baza art. 1556 din codul civil, dacă
Sânzătorul cunoscând viciile lucrului vâncumpărătorului.
declarat
le-a
nu
dut,

pe

legiuitor”să

lalui negativ al vânzătorului.

(Irib. Ilfov,

Ideea

care

introducă
protecţia

a determinat

în codul civil acesi text, a fost
împotriva documpărătorului

S. III, Zai din 12 Decemvrie
Rom., 1926, II, 276).

Art. 1857. — Dacă vânzătorul nu cunoştea viţiile

1919,

Pand.

lucrului, el

ui și pentru
nu poate îi apucat decât pentru restituţiunea preţul (Civ. 960$ 2,
spesele făcute de cumpărător cu ocaziunea vânzării.
1085, 1305, 1341, 1361, 1899 $ 2; Civ. Fr. 1646).
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne
ă aequtreur les frais oceasexa tenu qwă la, restitution du prix, et ă rembourser
sionnâs par la vente.

Tezt. Jr. Art. 1646. —

INDEX
(a

| Imbogăţire

Advocat 2.
Animal

bolnav

Beneliciu 7.
heltueli

Compensaţie 15.
Consecinţă 1, 2.

Conservare
Creşteri

Culpă 14,

5. le

naturale

Cunoştinţă

1, 8.

Daune-interese 13,
Decădere 14.
Definiţie 1, 2.
Deteriorare 13, 14.

Divizibilitate 9.
Dobânzi

12, 15.

Dol 14.
Fructe 12, 15.

pe nedrept 3.

Imbunătăţiri

5.

3. 4.

Imobil 4.

41—6.

Chirii 12,

Doctrină.

ALFABETIC
doctrină)

divizibilit

10.

Indivizi Alitate 10
Micşorare

14
tî.

14.

Plus-valută 4.
Preţ 1, 5, 12, 14—16.

Rurga 2,

IE

ea credință 7.

Restituire 1, 5, 8—12,
,
16.
Rezoluţiunen
14.
timbru 2.
de
Taxe
Transcriere 2.
“Transport 2.
Vânzare î urm.
Vicii 1 urm.

_

15,

c.
1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1646
când
cazul
în
rom),
civ.
e.
(1557
fr.
civ.
nu cunoştea viciile lucrului,
vânzătorul
cu restituirea
odată
el va fi obligat ca,
cumpărătorului
plătească
să
pretului,
vânzării,
cheltuelile făcute cu ocaziunea
ii,
Prin cheltueli făcute cu ocazia vânzăr
elile
după o părere, se înteles toate cheltu
care au fost pentru cumpărător consecinia viciilor de care era atins lucrul
(Dalloz, Rep. Venite, No. 1087;
vândut.
GuSuppl., Vices râdhibitoires, No. 46;
: Aleillouard, Vente, IL. No. 464: Comp.
xandresco, VIII, partea II, p. 360).
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Art.

1358

DESPRE

2. După altă părere, prin cheltueli făcute cu ocaziunea vânzării, se înţeleg numai
cheltuelile vânzării şi toate acele
cheltueli care sunt o consecință directă a
vânzării, cum sunt onorariile de advocat
,
taxa de timbru şi înregistrare, cele de
transcriere, de purgă, de ipotecă, cele de
ridicare şi de transpori a lucrului vândut
la cumpărător, (Troplong, Vente, II, No.
575: Laurent, XXIV, No. 296, 297; Huc,
X, No. 152; Baudry et Saignat, Vente,
No.
457: Alexandresco, VIII, partea II, p.
360),
"3.
Vânzătorul
va trebui să plătească
cumpărătorului toate cheltuelile făcute
cu
îmbunătățirile aduse lucrului vândut,
căci
altfel, el sar îmbogăti în paguba
cumpărătorului.
(Dalloz, Râp., Vices redhibi
toires. No. 155; Suppl.. Vices redhibitoires,No. 50; Baudry et Saignat, Vente, No.
437;
Alexan

dresco,

VIII, partea

II, p. 361).

4. Astfel, în cazul vânzării unui imobil,
vânzătorul va trebui să restitue
cumpărătorului, cheltuelile făcute cu îmbună
tățirile aduse imobilului vândut, dar numai
până la plus-valuta rezultată din
aceste
îmbunătăţiri. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Vices
redhibitoires,
No.
50:
Comp.:
Alexandresco, VIII, partea II, p. 564).
5. Vânzătorul va trebui ca, odată
cu
restituirea prețului, să plătească
cumpărătorului și cheltuelile făcute
de acesta
cu conservarea lucrului vândut,
cum
cele făcute cu îngrijirea bolii animal ar fi
vândut. (Dalloz, Rep., Vices redhibi ului
toires,

No. 153),

6. In cazul prevăzut de ari. 1646
c. civ.
îr. (557 ce. civ, Tom.) vânzătorul
obligat să plătească cumpărătorului, nu e
tuelile pe_care sar fi putut dispens chela
le facă. (Dalloz, Râp., Vices r6dhibitoires,să
No. 155). .
7. De asemenea, vâuzătorul nu va trebui să plătească cumpărătorului beneficiul ce l-ar fi putut avea, decât în cazul

când el ar fi fost de rea credință. (Dalloz, Rep.. Suppl.. Vices redhibitoires, No.

46; Guillouard, Vente. I, No. 464),
8. În cazul când vânzătorul nu cunoştea viciile lucrului vândut, cumpărătorul
va trebui să restitue în întregime
lucrul

Art.

VINDERI

Codul

vândui,

lucrurile

trebuind

să

fie

civil

repuse

pe cât e posibil, în aceeaşi stare ca înainte
de vânzare. (Dalloz, Râp., Vices r&dhibi-

toires, No.

No. 48).
9. In

156; Suppl., Vices rEdhibitoires,

cazul

divizibil,

când

obiectul

cumpărătorul

va

vânzării

restitui

este

numai

ceea ce este atins de viciu, contractul de
vânzare producându-și efectul pentru restul neviciat. (Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 156).
10. Dacă obiectul vânzării este indivi-

zibil,

cumpărătorul

va

trebui

să

restitue

întregul lucru vândut. (Dalloz, Rep.
redhibitoires,
_No.
156;
Suppl.,
redhibitoires, No. 48).

11.

bui

De asemenea,

să

restitue

Vices
Vices

cumpărătorul va tre-

creşterile

naiurale

ale

lu-

crului, care ar fi trebuit să se producă
dacă lucrul rămânea la vânzător.
(Dalloz. Râp., Vices redhibitoires, No. 157).

12, De

asemenea,

cumpărătorul

va ire-

bui să restitue fructele şi chiriile lucrului
vândut, dacă i se restitue şi lui dobânzile
prețului plătit. (Dalloz, R&p., Vices r&dhibitoires, No. 157).
13, De asemenea, cumpărătorul va irebui să despăgubească pe vânzător de toate
deteriorările aduse lucrului vândut prin
faptul său sau al persoanelor pentru care
este răspunzător. (Dalloz, Râp., Vices r€dhibitoires, No. 157).
14. Cumpărătorul va putea fi declarat
decăzut din dreptul de a cere rezoluţiunea

vânzării,

având

dreptul

şorare a preţului, dacă
lucrului vândut provin

sala sa.

(Dalloz,

157).

No.

15.

Odată

numai

la

o mic-

deteriorările aduse
din dolul sau gre-

Rep.,

Vices

redhihbitoires,

cu preţul, vânzătorul va tre-

bui să restitue şi dobânzile lui cu începere din ziua plăţii, afară de cazul când
ele sar compensa
cu
fructele
luerului
vândut, culese
de
cumpărător. (Dalloz,
Rep... Vices r&dhibitoires, No. 155).

16;

În

cazul

prevăzut

de

art.

1646

ce.

civ. În. (1557 e. civ. rom.) dacă preţul nu
fusese încă plătit, cumpărătorul este des-

cărcat de obligaţia plăţii lui. (Dalloz, Rep.,
Vices

redhibitoires,

No.

155).

1358, — Dacă

lucrul a perit din cauza vițiilor sale, vâncumpărătorului preţul şi a-l dezdăuna,
conform celor două articole precedente.
Dar predarea!) lucrului prin caz îfortuit va
fi pe seama cumpărătorului. (Civ. 1083 urm., 1156, 1352;
Civ. Fr. 1647).
zătorul

e dator

a întoarce

Teat. fr. Art. 1647. — Si la chose qui
avait des vices, a pâri, par suite de
sa mauvaise qualite, la, perte est
vendeu
le
pour
r, qu. sera tenu envers l'acheteur
ă la restitution du prix, et aux
autres dedommagements expliquâs dans les
articles prâe&dents. Mais la
deux
perte arrivâe par cas fortuit sera pour
de acheteur.
le compte
aa
RI

1) Din eroare se zice aici
„predarea*

în loc de „Pierderea“
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cum

este de

altfel

şi în textul!

francez.

-

Codul

civil

Accesorii 4,
Acţiune
,
10.

DESPRE

redhibitorie

2, 5,

Probă 5.

Critică 8.
Culpă 1, 2.

! Baţiune 7, 8
Restituire 4, 9,

Dovadă 5.

Scădere 2,

Vânzare 4 urm.
Vicii 1 urm.

Forţa majoră 6—9,
Micşorare 10.

Doctrină.
]. In cazul când lucrul vândut, care
avea vicii, piere prin greşeala cumpărătorului, după o părere, pierderea va îi îu
comun.
dreptului
socoteala sa, potrivit
Duvergier,
526;
No.
XVI,
(Duranton,

Vente,

Î, No.

414;

et

Mass6

Verg6 sur

Zahariae, LV, $ 686, nota 11, p. 504; Marcadâ, Art. 1647; Dalloz, R€p., Vices r6dhiSaignat,
et
Baudry
156;
bitoires, No,
Vente, No. 439; Alexandresco, VIII, par-

459).

dispoziţiunea a8. După altă părere,
ceasta nu are nicio rațiune şi trebuește
criticată, deoarece nu este permis vânzătorului să păstreze preţul fără cauză, deoarece în momentul vânzării lucrul avea
vicii care îl făceau fără nicio valoare sau
îi mieşorau în mod considerabil valoarea
sa. (Duranton, XVI, No. 526; Duvergier,
Vente, [, No. 414; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 555 bis, text şi nota 22, p. 590; Lau-

tea II, p. 561).

2. După altă părere, în acest caz, cumpărătorul va avea drepiul să introducă
acţiunea redhibitorie, însă va trebui să
facă scădere vânzătorului de ceea ce ar
valoara lucrul vândut în starea în care
sar afla dacă nu ar fi încetat să existe
prin greşala sa. (Pothier, Vente, No. 222;
Proplong, Vente, ÎI, No. 568).
3. In cazul când lucrul vândut piere
din cauza viciilor sale, pierderea este în
sarcina vânzătorului. (Dalloz, R6p., Vices
vedhibitoires, No. 136; Baudry ei Saienat,
Vente, No. 459: Guillouard, Vente, 1, No.

rent, XXIV,

Rep.,

9, Dacă

r6dhibitoires,

Vices

Vente, No.
Saignat,
No. 156: Baudry et
459: Alexandresco, VIII, partea II, p. 561).
5. Cumpărătorul când va exercita acțiunea redhibitorie contra vânzătorului, va
fi obligat să facă dovada că lucrul vândut a pierit din cauza viciilor sale. (Dalloz. Rep., Vices r6dhibitoires, No. 157).
6. Potrivit dispoziiunilor art. 1047 c.
civ. fr. (1558 ce. civ. rom.) dacă pierderea
lucrului, care are vicii, are loc prin caz

Art. 1359. — Acţiunea

506;

Guillouard,
VIII,

Vente,

partea

II,

lucrul a pierit prin caz fortuii

după ce cumpărătorul a introdus acţiunea
redhibitoire, el „va putea continua acţiunea, primind vestituirea prețului dacă_se
va constata că acțiunea este fondată. (Duranton, XVI, No. 526; Demanite et Colmet de Santerre, VII, No, 8i bis, |; Huc,
X, No. 153; Baudry et Saisnat, Venite, No.
450: Alexandreseo, VIII, partea II, p. 362).
10. Dispoziţiunile art, 1647 c. cir. fr.
(1558 c. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea,

țială, cumpărătorul va trebui să restitue
vânzătorului, ceea ce rămâne din lucrul
vândut, precum și accesoriile care au ră-

(Dalloz,

No.

1, No. 479; Alexandresco,
p. 561, nota 5).

Alexandresco, VIII, partea IL,.p. 361).
479;
4, În acest caz, dacă pierderea este par-

mas.

cumpărătoru-

lui. (Pothier, Vente, No. 219 urm.; Duranton, XVI, No. 326; Duvergier, Vente, I,
No. 414: 'Troplong, Vente, II, No. 568;
Marcade, Ari. 1647; Demante et Colmer
de Santerre, VII, No. 84 bis, |; Aubry et
Rau, ed. 4-a, [V, $ 555, p. 390; Dalloz,
Rep., Vices râdhibitoires, No, 137; Laurent,
XXIV, No. 506; Baudry et Saignat, Vente,
No. 459; Guillouard, Vente, [, No. 479;
Alexandreseo, VIII, partea ÎI, p. 561).
7. Rațiunea acestei dispoziţiuni, dupăo
părere, se bazează pe principiul că lucrul
deproprietarului,
socoteala
pe
piere
sufere niciun
nu
oarece cumpărătorul
prejudiciu, lucrul trebuind să piară chiar
dacă nu ar fi avut vicii. (Croplong, Venie,
II, No. 568; Marcad6, Art. 1647; Dailoz,
Rep., Vices redhibitoires, No. 157; Comp.:
Demante et Colmet de Santerre, VII, No.
SA pis 1; Baudry et Saignat, Vente, No.

4.

| Pierdere parţială
Preţ 7—10,

ea va fi în sarcina

fortuit,

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
| Pierderea lucruiui 4 urm.

Caz fortuit 6—9,

Art. 1359

VINDERI

prin

generalitatea

termenilor

săi,

atât

la

acțiunea în reducţiunea preţului, cât şi la
acțiunea redhibitorie. (Demanie et Colmet
de Santerre, VII, No. 84 bis, I; Baudry et
Guillouard,
459;
No.
Vente,
Saignat.
Venice, Î, No. 479).

pentru viții

redibitorii!) trebue să fie

natura _vițiului,
intentată de cumpărător în -scurt termen, după
1900; C. com.
980,
obiceiul din partea locului și distanță”). (Civ.

70, 71, 72; Civ. Fr. 1648).

redhibitoires doit 6tre
Test. fr. Art. 1648. _— TPaction resultant des vices des vices redhibitoires,
nature
la
t
intentâe par Lacqutreur, dans un bref delai, suivan

et Pusage du lieu oi la
1) „ Viţii redibitorii!
2) In textul

francez

vente

a 6t€

faite.

adică viții ascunse.

lipseşte

vorba

„și distanță-.

—
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Art. 1359

DESPRE
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ALFABETIC
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| Imobil 4.
Industriaşi 25,
Intârziere 20,
Lucru mobil 4.
Manifestarea viciilor 24, 27,
Mărirea termenului 26, 29,
Micşorarea termenului 26,
29

Culpă 14.
Cunoştinţă 30,

Dehct 13.
Descoperirea

viciilor

16,

Dispoziţie expresă 29,
Distanţă 1.
Dol 13, 15.
Expirarea termenului

27,

25,

”

28

Natura lucrului 10,
Naulitate 15, 21,

Fabricanţi 11, 23.
Forță

majoră

25.

lung

dela

No.

ica

4,

II,

La

p.

4;

364).

1648

(Baudry

Alexandresco,

modalităţile

ce.

civ.

fr.

et

Saignat,

VIII,

prevăzute

par- :

de

art.

1648 c. civ. fr. (1559 e. civ. rom.), maj trebueşte adăugată o alia şi anume
aceea
că, acţiunea trebueşte introdusă în termen
scurt, după specia lucrului vândut, deoarece termenul va diferi după cum este
vorba de vânzarea unui imobil sau a unui
lucru mobil de mică importanţă. (Dalloz,

Rep... Vices redhibitoires, No. 165).
„
De asemenea, la fixarea termenului
se va ţine socoteală de împrejurările
cate sa încheiat contractul de vânzare

de

condiţiunile

în

care

s'a

găsit

în
şi

cumpă-

rătorul înainte de a introduce acţiunea
pentru vicii
redhibitorii,
(Dalloz, Râp..
Vices redhibitoires, No. 165).

6. In cazul când

există un

obicei local

care fixează termenul în care trebueşt
e
introdusă acţiunea pentru vicii redhibit
orii,
tribunal

ul

cestui

Sar

va

obiceiu,

introduce

oarece

obiceiul

trebui

să se conformeze

respingând

după

acţiunea

termenul

constitue

cu codul civil“, Pand.

Rom.

contractante.

(Duvergier,

o

fixat,

lege

Vente,

No. 404; Mourlon, III, No. 69; Aubry et1,
Rau, ed. 4-a, IV, $ 555 bis, text și nota

25, p.

590;

Dalloz,

Rep.,

Suppl,,

Vices

r&

dhibitoires, No. 55; Laurent, XXIV, No. 500;

Baudry et Saignat, Vente, No. 444: Guilouard, Venie, I. No. 467; Alexandresco
,.
VIII, partea ÎI. p. 564).
. Obiceiul local se aplică chiar în cazul când vânzarea
a
fost încheiată în

(Dalloz,

Râp.,

nefiind

bis, text şi noia 27,
Vente, 1, No. 470).

art.

vânzare.

raport

acest termen consiată
cunse. (Aubry et Rau,

(1359 e. civ. rom), îşi găsesc aplicaţia atât
la acţiunea 'redhibitorie, cât şi la acţiunea
quanti minoris. (Alexandresco, VIII, partea II. p. 365).
3. Motivul pentru
care
legiuitorul a
prevăzut în art. 1648 ce, civ. în. (13509 ce,
civ. rom.)
obligația
pentru cumpărător.
ca să introducă acțiunea pentru vicii redhibitorii în termen scurt, este că aceste
vicii ascunse sunt cu atât mai greu de
constatat, cu cât a trecuti un timp mai
Vente,

în

redhibitorie,

i, Cuvântul „distanţă“, introdus de legiuitorul româu în art. 1359, ce. civ. rom.
nu arc nici un sens. (Alexandresco, VIII,
partea Ţi, p. 562, nota 2).

Dispozijiunile

civil

Vices

r&dhibi-

toires, No. 167).
8. În termenul fixat de lege sau de obiceiul locului. cumpărătorul trebueşte
să
introducă, după o părere, chiar acţiun
ea

Doctrină.

2,

navală

străinătate.

Obicei 6—11, 19, 20.
Predare 17, 20, 22, 23,
Prescripţie 13.
Raţiune 3,
„|
Rea credinţă 12.
Somaţie 20.
Străinătate 7.
Termen 3—14, 16—30.
Vânzare 1 urm.
Vicii 1 urm,

Codul

(continuare).

părţile

(la doctrină)

Acţiune quanti minoris 2,
Acţiuneredhibitorie1 urm.
Anulare 15, 21.
Apreciere 10.
Bună credinţă 11.
Ceasornic 11.
Comercianţi 23.
Confecţiune 25.
Constatarea viciilor 8.

VINDERI

a-

care

de-

pentru

deajuns

dacă

în

numai viciile ased. 4-a, IV. $ 355

p. 591;

Guillouard,

9. După altă părere, în această privin
se_va lua în considerare obiceiul loculuiţă
,
(Duvergier. Vente. 1, No. 496; “ Troplo
ng,
Vente, ÎI, No. 589).

10.

In cazul

când

nici legea,

nici obi-

ceiul locului nu fixează termenul în
care
va trebui să se introducă acțiunea redhibitorie, tribunalele vor determina în
fiecare specie acest termen după natura
viciilor ascunse, luând în considerare
împrejurările
cauzei
şi
natura
lucrului

vândut.

(Aubry

555 biş, text
Rep., Suppl.,

Laurent,

XXIV.

et

Rau,

ed.

306:

Baudry

4-a,

IV.

şi nota 2, p. 390: Dalloz,
Vices redhibitoires, No. 53;

No.

ş

et

Sai-

vândute.

Asi-

enai. Vente, No. 441; Guillouard, Vente,
ÎI, No. 467; Alexandresco, VIII, partea
II,
p. 564, 565).
“
1], Fabricanţii au obiceiul să acorde un
termen mai
mult
sau
mai puţin lung,

după

importanţa

obiectelor

el, fabricanţii de ceasornice au obiceiul
să acorde un termen de garanţie de doi
ai, (Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No.
172).

12,
bueşte

Durata

depinde

termenului,

introdusă

de

buna

în

acţiunea

sau

de

care

tre

vedhibitorie,

reaua

credin

ţă
a vânzătorului,
ea trebuind să fie mai
lungă în cazul când vânzătorul a
fost de
rea credință. (Dalloz, Râp., Viees r&dhib
itoires, No. 172).
|
13. Astfel, în cazul când vânzarea

stitue

sită de

un

delict,

manopere

vânzătorului

venire la
alte cauze,

țiune

sau

deoarece

este

frauduloase,

este

făcută

con-

întovără-

din partea

prin

contra-

dispozițiunile legale, sau din
cumpărătorul va avea şi o ac-

delictuală,

pe

lângă

acţiunea

redhi-

bitorie. (Dalloz, R&p., Suppl., Vices râdhibitoires, No. 55; Alexandresco, VIII, partea II, p. 565),
14. Durata termenului.
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în care trebueşte

Codul

civil

DESPRE

introdusă acţiunea redhibitorie, depinde
şi de greşala vânzătorului. (Dalloz, R&p.,
Vices râdhibitoires, No. 173).

un

15, In cazul când vânzătorul
dol, cum ar fi de exemplu

XXIV,

No. 502).

17.

După

a doua

părere,

acest termen

va începe să curgă dela predarea lucrului
vândut. (Troplong, Vente, II, No. 588).
18. După a treia părere, acest termen
va începe să curgă dela data vânzării,
(Duvergier, Vente, 1, No. 405; Mass et
Verg& sur Zachariae, 1V, $ 686, nota 15,
p. 504: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 355,
text. şi nota 28, p. 391).
|
19. Dacă însă obiceiul locului va fixa
data
curgerii
termenului,
se va
urma
conform
acestui
obiceiu.
(Duvergier,
Vente, Il. No. 405).
20. De asemenea,
în
această părere,
termenul 'va curge dela predare, dacă
epoca predării a fost amânată prin convenţiune sau vânzătorul a fost pus în
întârziere să predea lucrul și nu sa conformat somaţiei. (Aubry et Rau. ed. 4-a,

IV.

24,

a

177).

şi

plecare

împrejurările

mite.

pentru

după

cauzei,

toate

natura

25.

viciilor

neputându-se

cazurile-un

punct

adde

plecare uniform. (Dalloz, Rep., Vices r6dhibitoires. No. 175: Suppl.. Vices redhibitoires, No. 57: Guillouard, Vente. I. No.
475: Baudry et Saiguat, Vente. No. 441;
Colin et Capitant, Îl. p. 470: Comp.: Alexandresco, VIII. partea II, p. 365, 366).
29. Termenul va putea
să
curgă din
ziua luării în posesiune a lucrului vândut,
daeă este vorba de vicii care devin aparente când se face o verificare atentă.
(Dalloz, Rep.. Vices redhibitoires, No. 176).

Art, 1360. — Această

Fr.

când

este

nu

se

vorba

putea

de vicii

cunoaşte

In

cazul

când

este

vorba

de vicii

28.

Dacă

însă termenul

a fost stipulat

în favoarea cumpărătorului, acesta va putea introduce acţiunea redhibitorie şi după

expirarea

termenului

loz,

Vices

Rep.

29.

Micşorarea

convenţional.

redhibitoires,

No.

sau mărirea

(Dal-

201).

termenului

de garanţie pentru vicii ascunse, nu poate
fi implicită, ci trebueşte stipulată în mod
expres. (Dalloz, Râp., Vices râdhibitoires,
No.

201).

30.

In cazul

când

părţile

contractante

au limitat termenul de garanţie pentru
vicii, această clauză îşi găseşte aplicaţiunea numai la viciile ascunse pe care nu
le cunoaştea vânzătorul, iar nu şi la cele

e care le cunoştea.

(Dalloz. Rep.

ices

No.

r6dhibitoires,

56;

Vente. |, No. 476; Alexandresco,
iea

acţiune

449, 681

(Pr. Civ. 61 urm.,

cazul

existență

de producţiune sau de confecțiune, termenul va curge, față
de
producători, negustori, fabricanți şi industriaşi dela data
descoperirii viciilor. (Dalloz, Râp.. Vices
redhibitoires, No. 178. 180).
26. Părţile contractante pot să micşoveze sau să mărească, prin convenţiunea
lor, termenul în care urmează să se intro” ducă acţiunea redhibitorie. (Dalloz, Rep.,
Vices redhibitoires,
No.
191,
201; Guillouard, Vente. Î. No. 476; Alexandresco.
- VIII, partea II, p. 566, 567).
27. După
expirarea termenului fixai
prin convenţiune, cumpărătorul nu poate
să introducă acţiunea redhibitorie, chiar
pentru vicii care sau manifestat posterior termenului şi care nu puteau fi descoperite de el mai curând. (Dalloz, Rep.,
Vices râdhibitoires, No. 201: Alexandresco,
VIII, partea II. p. 566. 567).

$ 555 bis, texi şi nota 29, p. 591).

de

În

căror

' înainte ca să se manifeste, termenul va
curge dela daia manifestării acestor vicii.
(Dalloz,
R6p.,
Vices
redhibitoires,
No,

21]. După a patra părere, dacă legea
nu prevede decând începe să curgă termenul. tribunalele vor fixa în mod suveran

punctul

1360

23, 'Se exceptează însă cazul când cumpărătorul a fost în imposibilitate să verifice sau să reclame în termen, din cauza
unui obstacol de forţă majoră, mai cu
seamă dacă acest obstacol era cunoscut
sau prevăzut în momentul vânzării. (Dalloz, Rep., Vices redhibitoires, No. 176).

a comis
când a

ascuns viciile prin manopere frauduloase,
cumpărătorul vă avea dreptul să introducă acţiunea în anularea vânzării pentru
cauză de dol. care se prescrie prin trecere de zece ani. (Dalloz, Râp., Vices r6dhibitoires, No. 174: Comp.: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 365).
16. Termenul în care va trebui să fie
introdusă acţiunea redhibitorie, va începe
să curgă, după o părere, din ziua când
a fost descoperit viciul ascuns. (Laurent,

Arţ.

VINDERI

ÎI. p.

694,

VIII, par-

367).

nu există în vânzările

urm.,

Suppl.,

Guillouard,

696;

publice.

C. com. 70;

Civ.

1649).

Tezt. fr. Art.

1649.

—

Elle

n'a pas

lieu dans les ventes faites par autorit6

de justice.
viciile redhibitorii nu
publice, făcute prin

Doctrină.
1, Potrivit dispozițiunilor art. 1649 c.
civ. fr. (1560 c. civ. rom.) garanția pentru
31235 — Codul civil adnotat —

VIII.

Vente,
1V,
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|. No.

are loc în vânzările
justiţie. (Duvergier,'

408; Aubry

$ 555 bis, text şi nota

et Rau,

ed. 4-a,

14, p. 589; Dal-:
4

Art,

DESPRE

1361

loz, Râp., Vices r&dhibitoires, No. 117; Guillouard, Vente, [, No. 448; Alexandresco,
,
VIII, partea II, p. 545).
ce. cir. în.
1649
:9, Dispoziţiunile art.
(1560 c. civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea
la vânzările bunurilor minorilor şi interzişilor, care trebuesc să se facă neapărat
No.
Vente, I,
(Duvergier,
prin justiție.
408; Dalloz, Râp., Suppl., Vices redhibitoires, No. 58; Laurent, XXIV, No. 25%,
Huc, X, No. 157; Baudry et Saignat, Vente,
No. 451; Guillouard, Vente, Î, No: 449;
Planiol, IL, No. 1464; Alexandresco, VIII,
partea IL, p. 545; Contra: Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 86 bis).
3. Dispoziţiunile art, 1649 ce. civ. fr.
(1360 c. civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea la vânzările voluntare făcute prin justiție. după libera alegere a părţilor ma-

Codul

VINDERI

civil

ieşire din indiviziune, dejore, pentru
oarece ei pot face împărțeală de bună
voie. (Duvergier, Vente, Î, No. 408: TroII, No. 584, 585; Dallez,
plong, Vente,

Rep., Vices r&dhibitoires, No. 119; Baudry
451; Guillouard,
No.
et Saienat, Vente,

Vente, I, No. 449, 450; Planioi, II, No. 1464;
Colin et Capitant, |, p. 469).

4, In dreptul român, deoarece art. 1560

c. civ. vorbeşte în termeni generali, de vânzări publice, se poate susţine că acţiu-:
nea redhibitorie nu există în nicio vânzare publică. (Alexandresco, VIII, pariea
II, p. 54).
5. Dispoziţiunile acestui articol își gă-

aplicaţiunea

sesc

la «vânzările

a-

publice

cât şi la cele de
VIII, partea ÎI, p.

tât de lucruri mobile,
imobile. (Alexandresco,
345).

CAPITOLUL

V.

Despre obligaţiunile cumpărătorului.

|

Art. 1361. — Principala obligaţiune a cumpărătorului este de
a plăti preţul la ziua și la locul determinat prin contract. (Civ. 969,
1322

1104,

1059,

1364

1362,

urm.,

59, 67; Civ. Fr. 1650).

Tezt. fr. Avi. 1650. —- La principale obligation
le prix au jour et au lieu regl6s par la vente.
INDEX

ALFABETIC

“(la doctrină)
Cheltueli 3.
Ciauze accesorii 4.
Contra înscris, a se vedea

cuvântul:

„Simulaţie:.

Datorie 2,
Donaţiune 2.
Imprumut 2,
Indivizibilitate 11.
Intenţiune î6.
Ipotecă 7
Lucru mobil 3.
Mărfuri 16,
Monetă fără curs 10.
Moştenitori 11,
Obligaţiunile cumpărătorului 4 urm,

Plata parţială 11, 16.
Plata prețului 1, 2, 5—13,.
6,
Predare 16.
Predare parţială 16.
Privilegiu 8.
Ridicarea lucrului vândut
3,
Sarcine 14, 15.
Simulaţie 6—9.
Taxe de înregistrare 9,
Termen 10.
Terţi 2, 13.
Transport 3.
Vânzare 1 urm.

Doctrină,
1.

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1650

c.

civ. în. (1361 ce. civ. rom.), cea mai importanţă dintre obligaţiunile cumpărătorului este de a plăti preţul fixat prin contract, devarece acesta este scopul final
al
vânzării,
echivalentul
transmiterii
proprietăţii
consimţită
de
vânzător.
(Guillouard, Vente, II. No. 545; Alexandresco, VIII, partea II, p. 578 text şi
nota 2).
.
2. Preţul poate fi plătit nu numai de

cumpărător,

o liberalitate
prumui,
sau

ci şi de

(Planiol. II, No.
partea

un

terţ

care

cumpărătorului, sau un
îi plăteşte o datorie,

ÎI, p. 578,

1582;

nota

Alexandreseo,
2, 581,

582).

face

îmetc,

VIII,

1737 urm.; C. com.

urm., 1730,

de Pacheteur est de payer

3. In afară de această obligatie care
este principală, mai există şi alte obligaţiuni ale cumpărătorului. Astfel, el este
obligat de plin drept, afară de convențiune
contrară, să plătească cheltuelile
contractului, iar dacă este vorba de vânzare de obiecte mobiliare. să le ridice.
(Dalloz, BAâp., Vente, No. 1092).
A. Îm cazul când în contractul de vânzare sau prevăzut diferite clauze accesorii, vânzătorul va putea cere executarea lor şi cumpărătorul va fi obligat să
le execute. (Duvergier, Vente, |. No. 48;
Dalloz, Râp., Vente, No. 1124).
5. In principiu, cumpărătorul va trebui
să plătească preţul fixat în contractul de
vânzare.
(Dalloz, Râp., Vente, No. 1115:

Suppl.,
VIII,

-6.

Vente,

partea

Dacă

No.

48%;

TI, p. 582).

însă

a

fost

Alexandresco,

simulat

preţul,”

ascunzându-se o parte din el, această parte din preț va putea fi cerută de vânzător. (Dalloz, R&p., Vente, No: 1115; Suppl.,
Vente, No. 488; Alexandresco, VIII, par„tea II, p. 382).
7. De asemenea, această parte din preţ
ascunsă, va putea îi cerută de creditorii
ipotecari ai vânzătorului.
(Dalloz, Râp..
Vente,
No . 1115;
Suppl.,
Privil&ges
et
hypothăques, No. 1526: Vente, No. 488).

8. Partea

de pret ascunsă

nu

e garan-

tată prin privilegiul vânzătorului. (Dalloz, Rep., Suppl.. Privileges et hypotăques, No. 208; Vente, No, 488).
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Codul

civil

DESPRE

9. Contra-înscrisul
prin
cunde o parie din preț. în

frustra

fiscul prin

neplata

care se asscopul de a

taxelor

registrare aferente, nu este nul.
Rep... Suppl. Vente, No. 489).

10.

In

cazul

unei

de în-

(Dalloz,

vânzări făcute

cu

termen.
dacă
valoarea
monetelor
s'a
schimbat
dela data facerii contractului,
se va plăti prețul după valoarea din ziua
plăţii. iar nu după 'valoarea din ziua încheierii
contractului
de vânzare.
(Duvergier. Vente, 1, No. 418; Dalloz, Rep.
Vente, No. 1122),
1]. Plata
prețului
“este
indivizibilă,
afară de convenţiune contrară, aşa încât
moştenitorii cumpărătorului
nu pot obliga pe vânzător să primească o plată
partială a pretului. (Duranton, XVI, No.
12: Troplong, Vente, I. No. 314; II; No.
595: Dalloz, Rep, Vente, No, 1123; Alexaudresco. VIII. partea II, p. 582),
prețul tregenerală,
12. In regulă
bueşte să fie plătit vânzătorului.
(Dalloz. Râp., Suppl., Vente, No. 502).
13. În cazul când sa prevăzut în contractul de vânzare că prețul să fie plătit
unui
terț,
cumpărătorul
va
trebui
să
execute această stipulaţie. (Dalloz. Rep.

Art. 1362

VINDERI

Suppl.. Verite, No. 502: Baudry et Saignat, Vente, No. 501; Alexandresco, VIII,
partea II]. p. 579, nota 2).
”
14. Lucrul vândut se transmite cumpărătorului
cu toate
sarcinile de care
era grevat în mâinile vânzătorului. (Dalloz, R€p.. Vente, No. 1096: Suppl., Vente,
No. 63).
-

15.

Cumpărătorul

este

obligat .să

su-

porte toate sarcinile care i-au fost impuse expres sau tacit prin contractul de
vânzare. (Dalloaz, Râp.. Vente. No. 1092),

16.

Dacă

predarea

mărfurilor

se face

parțial şi succesiv, plata se va face la
fiecare predare parţială, în cazul când
se va constata că astfel a fost intenţiunea
părţilor. (Laurent, XXIV, No. 319; Huc,
X, No. 165; Baudryv et Saignat, Vente, No.
500; Guillouard, Vente, Il, No. 548; Alexandresco, VIII, partea II, p. 381).

J urisprudenţă
(Continuare dela 1924 până la 1927)
1].
1562,

A se
nota

vedea:
1).

art,

“

1175,

nota

î; art,

Art. 1362. — Dacă nu s'a determinat nimic în privinţa aceasta
prin contract, cumpărătorul este dator a plăti la locul și la timpul
în care se face predarea lucrului. (Civ. 1104, 1319, 1322, 1361;
C.

com.

59,

67;

Civ.

Fr.

1651).

Tezt. fr. Art. 1651. — Sil n'a rien 6t6 râgl6 ă cet egard lors de la vente,
lacheteur doit paver au lieu et dans le temps oh doit sa faire la dâlivrance.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

Obiceiu 5.

Apreciere 4,
Beneficiul termenului 2.
Cherabilitate 7, 9.
Decăidere 2.
Dobânzi 3, 4.
Exigibilitate imediată 4.
Imprumut 3,
Justiţie 3, 4.
Loc Î, 5,6,7.
Hlicşorarea garanţiilor 2,

Plata când va voi 3, 4.
Piata imediată 4, 7, 3,
Plata preţului 1 urm.
Predare 1, 6—8.
Termen 1—5, 7.
Terţi 9.
Tolerare 8.
Vânzare î urm.
i

Doctrină
1,

Potrivit

civ.

fr.

dispoziţiunilor

(1562

ce. civ.

rom),

art.

dacă

1651

nu

ce.

sa

determinat nimic în privinja aceasta prin
contract, cumpărătorul este dator a plăti
prețul la locul şi la timpul în care se'
face
predarea
lucrului vândut.
(Dalloz,
Rep.. Vente, No. 1124: Suppl., Vente, No.
490: Alexandresco, VIII, partea IL, p. 579,
583),

2, In cazul când

tul

de

preţului,

vânzare

un

s'a fixat prin contractermen

cumpărătorul

este

pentru

decăzut

plata

din

beneficiul termenului,
dacă a micşorat,
prin faptul său, garanţiile pe care le dăduse prin contract vânzătorului. (Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

Vente,

No.

501),

3. In cazul când sa prevăzut în contractul de vânzare clauza că cumpărătorul '
va plăti preţul când va voi şi că până la
plata preţului. el va fi obligat să plătească dobânzi, după o părere, în acest
caz, se vor aplica dispoziţiunile art. 1901
c. civ. fr. (1585 ce. civ. rom.) dela materia
împrumutului, judecătorul având dreptul
să fixeze un termen în care cumpărătorul va fi
obligat
să
plătească prețul.
(Baudry et Saienat, Vente, No. 490)..
4. După altă părere, în acest caz, judecătorul va decide după clauzele contractului de vânzare luate în ansamblul
lor şi după împrejurările cauzei, iar. în
lipsă de elemente speciale, se va decide
“că preţul este imediat exigibil. (Huc, X,
No. 165; Guillouard, Vente, II, No. 547;
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 381).
5. Dacă părţile au contractat în o localitate în care un obiceiu constant şi cunoscuţ fixează pentru plată o altă epocă
decât cea arătată de art. 1651 c. civ. fr.
(1562 c. civ. rom), seva hotărî că părţile
au înțeles să se refere la acel obiceiu,

(Huc,

X,

No.

165:

Vente,

No.

497

urm.;

partea

II. p. 581).
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6. Contrar ca în dreptul comun, poiriîr.
vit dispoziţiunilor art. 1651 c. e.
(1362 e, cîv. rom.), dacă în contractul de
vânzare nu se prevede locul plăţii prețului, plata se va face la locul predării,
(Baudry et Saisnat, Vente, No. 49; Alexandresco, VIII, partea II, p. 379).
7. Dispoziţiunile art. 1654 c€. civ. î7.
(1526 c. civ. rom.), poirivit cărora, în lipsă
de stipulaţie, plata preţului se va iace
la locul de predare, îşi găsesc aplicațiunea numai la vânzările cu plata imediată
la vânzările cu termen, se
a preţului:
vor aplica' dispozițiunile art. 1247 ce. civ.
fr. (1104 ce. civ. rom.), potrivit cărora, în
afară de cele două cazuri ce se prevăd

cherabilă

este

plata

acolo,

adică

se face.

la domiciliul cumpărătorului, debitor al
prețului.
(Duranton, XVI, No. 551; DuTroplong,
vergier, Vente, I,
No.
417;
Vente, II, No. 594; Marcadă, Art. 16501652, No. 1: Mourlon, III. No. 614; Demante et Colmet de Santerre, VII, No.
96 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 556,
text şi nota 8, p. 596;
Dalloz,
Rep,
Vente, No. 1128; Suppl., Vente, No. 49:
Laurent, XXIV. No. 520: Huc, X, No. 16;
Baudry et Saignat, Vente, No. 495; Guilouard, Vente, II, No. 359; Alexandresco,
VIII, 'partea II, p. 380).
9. Dacă vânzarea a fost făcută cu plata
imediată şi totuşi vânzătorul, prin bună
voinţă

nu

mentul
de

a

cerut

predării,

predare.

iar

plata

ea
nu

se
la

prețului

va

face

domiciliul

în

la

mo-

locul

cumpă-

rătorului. (Beudant, Vente, No. 172: Marcadă, Art. 1650-1652, No.1; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 556, nota 9, p. 596; Dalloz,
Reâp., Vente, No. 1129; Suppl., Vente, No.
494; Laurent, XXIV, No. 5320; Huc. X,

No.

165;

Baudry

et

Saienat,

Venie,

No.

„496; Guillouard, Vente, ÎI, No. 560; Alexandresco, VIII, partea II, p. 580; Contra: Duvergier, Vente, [, No. 417).
9. Dispoziţiunile art. 1651 c. civ. îr.
(1362 c. iv. rom.), îşi găsese aplicaţiunea
numai când plata preţului se face vânzăto-

__

Art.

Codul

VINDERI

rului, iar nu
se facă unui
în care se
1947 ce. civ.
făcându-se
(Baudry et
xandresco,

civil

şi în cazul când ea urmează să
terţ delegat de vânzător, caz
vor aplica dispoziţiunile art.
îr. (4104 e. civ. rom), plata
la domiciliul cumpărătorului.
Saignat, Vente, No. 501; AleVIII, partea II, p. 379, nota 2).

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

1924 până

la 1927).

1, Potrivit art. 1562 din codul civil,
dacă nu s'a determinat nimic în contractele
referitor la plata pretului,
de vânzare,
cumpărătorul va trebui să plătească la
locul și timpul în care se face predarea
lucrului.
Regula aceasta se aplică la vânzările
fără termen,
Dacă însă se stipulează în contract un
termen şi loc de plată, cumpărătorul se
va jponforma contractului (art. 1561 cod.
civ.).
“Termenul de plată poate fi şi ilimitat,
plata fiind lăsată la voința cumpărătorului „ă la volonte de lacheteur“. Ex.: când
va putea... când va avea mijloace.
In materia vânzării nu există un text,
care să statueze asupra acestui caz, dar
nimic nu împiedecă ca să se aplice art.
1585 cod. civ. rom. (1901 cod. cir. Î7.), şi
în atari contracte.
.
printr'o interJurisprudența franceză
pretare favorabilă efectelor juridice ale
actelor — potius
ut valeant
quam
ut
pereant — extinde aplicaţia art. 1901 cod.
civ. fr. (1585 cod. civ. rom.), la orice specie
de contracte.
In hipoteza aceasta, plata nu poate fi
cerută imediat, dar nu trebue Jăsată nici
debitorului facultatea de a prelungi la
infinit efectuarea ei, ci judecătorul va
arbitra un termen, potrivit împrejurărilor. (Judee. Ocol Bârca-Doli, 1 Decem-

vrie

1868. — Cumpărătorului 1)

1925,

Jur.

Gen.

datorește

1926 No.

dobânda

192).

preţului

vânzării până la plătirea capitalului, în cele trei următoare cazuri:
Dacă aceasta s'a cuprins anume în contract;
Dacă lucrul vândut şi predat produce îructe sau alte venituri;
Dacă cumpărătorul a fost interpelat a plăti.
.
|
|

In acest după

urmă caz, dobânda nu curge decât din momentul

interpelării. (Civ. 483

Civ. Fr. 1652).

urm.,

522 urm., 969, 1079, 1088; 1324, 1331;

|

„Text. fr. Art. 1652. —
qu'au

Lwacheteur doit Pintârât du prix de la vente
paiement du capital, dans les trois cas saivants:
Sil a €6t6 ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livre produit des fruits ou autres revenus;

1) Din

eroare

i
se zice

ici
aici

mpără
“i în loc de
„cumpărătorului“
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iră
„cumpărătorul“,

cum

esie

şi în textul

jus-

francez,
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Si Pacheteur

Dans

a 6te

somme

de paşer;

ce dernier cas, lintârât ne court que depuis la
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Accesorii 16,
Comerciale vânzări 20, 21.

Conservare 17.
Derogare
Dobândă

Proprire 15,
Predare 3, 4, 9—12,
Preţ 1 urm.

14.

Somaţie 6, 7.

21.
1 urm.

Suspendare 15, 16, 19.
Termen 2—4, î
“Turburare 19.
Vânzare 1 urm.
Vânzări comerciale 20, 21.
Venituri 8, 9, 13, 14.

Dobândă legală 5, 8,9.
Drept comun 1.
Evicţiune 16, 18, 19.
Fructe 8, 9, 12—14.
Intârziere 6, 7, 41.
Ipotecă 15.

Doctrină
1.
(1365

Dispoziţiunile art. 1652 .c, civ. fr.
e. civ. rom.) constituese aplicaţiunea

dreptului

Art. 1363

VINDERI

comun

a

tuturor

contractelor.

(Baudry et Saignat, Vente, No. 524).
fixat dobânzi
sau
2. În cazul când
prin contract, ele vor curge dela data
încheierii contractului, dacă nu sa fixat
(Aubry et Rau, ed 4-a,
un alt termen.
TV, $ 356, p. 598; Dalloz, R6p., Vente, No.
VIII, partea IL, p.
1148; Alexandresco,
394, nota 5).
3. Părţile contractante pot fixa că dobânzile vor curge dela predarea lucrului
vândut sau dela termenul când sa convenit să se plătească preţul. (Baudry et
521; Alexandresco,
No.
Saignat, Vente,
VIII, partea II. p. 384).
4. În cazul când în contract sa prevăzut că predarea lucrului vândut se va
dobânzile
termen,
face întrun anumit
vor curge dela predarea lucrului. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1148).
5. Părţile pot fixa o dobândă inferioară
(Dalloz, Râp., Vente, No.
celei legale.
1159).

6. Punerea în întârziere necesară pentru a face să curgă dobânzile preţului
vânzării, poate rezulta din o simplă somaţie de a plăti. (Dalloz, Râp., Suppl,,
Vente, No. 511; Planiol, II, No. 1527).
7. În cazul când s'a fixat un termen de
plată prețului, fără a se fi stipulat plata
de dobânzi, vânzătorul nu va putea face
somaţie de plată decât după expirarea
termenului, pentru a putea curge dobânzile. (Baudry et Saiguat, Vente, No. 528),
8, Potrivit dispoziţiunilor art. 1652 c.
civ. fr. (1563 ce. civ. rom.) dacă nu sa
prevăzut nimic în contract, cumpărătorul
datoreşte de plin drept, dobânda legală
a preţului vânzării, până la plătirea ca-

pitalului, dacă lucrul vândut şi predat
produee fructe sau alte venituri. (Dalloz,

Rep., Vente, No. 1140; Suppl.. Vente, No.
507: Planiol, II, No. 1527: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 584).
9. Această soluțiune are loc indiferent
dacă lucrul vândut a produs sau nu în
mod efectiv fructe cu începere dela vân- şi predare, fiind deajuns dacă luzare
fructe.
crul este -de natură a produce

sommation.

(Duvergier, Vente, |, No. 419; Troplonsg,
Vente, II, No. 602: Demanite et Colmet
de Santerre, VII, No. 97 bis, II; Dalloz,
Râp.. Vente, No. 1160; Suppl.. Vente, No.
507; Huc, X, No. 164; Baudry et Saignat,
Vente, No. 523; Guillouard, Vente, II, No.
25, Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 584,
555),
10. In cazul prevăzut de ast. 1652 $

5 c. civ.

fr.

(1565

$ 5

c. civ.

rom),

do-

bânzile vor curge numai dela predarea
lucrului vândut, iar nu dela vânzare dacă
predarea nu
sa făcut
atunci.
(Dalloz,
Rep., Vente, No. 4140, 1151; Supol., Vente,
No. 507; Baudry et Saignat, Vente, No.
rs 550; Alexandresco, VIII, partea II], p.
585).

Im cazul însă- când vânzătorul a
11.
oferit cumpărătorului lucrul vândut, punându-l în întrârziere dobânzile vor curge
dela această dată, deoarece se consideră
că predarea a fost făcută. :(Troplonsg,
Vente, II, No. 605; Masse et Verge sur
/achariae, IV. $ 687. nota 10,
507;
Dalloz, Rep., Vente, No. 1151; Baudry et
Saienat, Vente, No. 525; Alexandresco,
VIII, partea ÎI, p. 385).
12. In cazul când vânzătorul a predat
lucrul vândut cumpărătorului,
acordându-i un termen
pentru
plata preţului,
dacă lucrul produce fructe, cumpărătorul va datori dobânzi dela data predării
şi până la plata preţului. (Duranton, XVI,
No. 540; Duvergier, Vente, [, No. 420;
Troplong, Vente, Îl, No. 599; Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 356, text şi nota 21,
p. 598; Dalloz, R6p.„, Vente, No. 1154;
Suppl., Vente, No. 510; Laurent, XXIV,
No. 553: Huc, X, No. 164; Baudry et Saienat, Vente, No. 536; Guillouard, Venie,
VI, No. 564; Alexandresco, VIII, partea
IX,

p.

585).

'

13. Părţile pot prevedea în contractul
de vânzare că prețul nu va produce dobânzi, deși lucrul vândut şi predat produce fructe sau alte venituri. (Dalloz,
R&p.. Vente, No. 1166: Suppl., Vente, No.
510; Alexandresco, VIII, partea II, p. 585).
14. Dacă lucrul vândut şi predat nu
devenituri.
alte
sau
fructe
produce
bânzile nu curg de plin drept. (Planiol,
IL No. 1527; Alexandresco, VIII, partea
TI, p. 585. 586).

15.

Curgerea

dobânzilor

datorite

în

virtutea dispozițiunilor art. 1652 ce. cir.
fr. (1565 ce. civ. rom.) nu poate fi suspendată, nici prin facere de popriri din partea creditorilor vânzătorului,
nici prin
existența creantelor ipotecare constituite
Vente, Î, No.
(Duvergier,
- de vânzător.
422; Mass et Verg€ sur Zachariae, IV, $
687, nota 8, p. 307; Aubry et Rau. ed.
4-a, IV, $ 556, nota 22, p. 398; Laurent,
XXIV, No. 335: Baudry et Saignat, Vente,

Art,

1364

DESPRE

No. 551; Guillouard, Yenie, II, No. 566;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 386).

16.

De

asemenea,

în

acest

caz,

curge-

rea dobânzilor nu poate fi suspendată
nici prin pericolul unei evicțiuni care
autoriză pe cumpărător să nu plătească
prețul, nici prin neexecutarea de către
vânzător a obligaţiunilor sale accesorii,
(Troplong, Vente, II, No. 611; Aubry et
Rau, ed. 4-a, 1V, $.556, nota 14, p. 59%;
Dalloz,
Rep., Vente,
No.
1196;
Suppl.
Vente, No. 525; Baudry et Saignat, Vente,
No. 531; Guillouard, Vente, Il, No. 566).
17. In aceste cazuri, în principiu, numai consemnarea preţului vânzării poate
scuti pe cumpărător ca să plăteasacă dobânzile
cuvenite
la
preţul
vânzării.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 356, nota
14, p. 597; Dalloz, Rep., Vente, No. 119%;
Laurent, XXIV. No. 555: Baudry et Saignat. Vente. No. 531; Guillouard, Vente,
II, No.
566; Alexandreseo,
VIII, partea
II, p. 386).
18. Dacă după vânzare, cumpărătorul
este evins de lucrul vândut, el nu va
mai datori dobânzi. (Dalloz, Rep. Suppl.,
Vente, No. 509).

19.

Cumpărătorul

poate

suspenda

cur-

gerea dobânzilor, dacă introduce contra
vânzătorului acțiunea în garanţie pentru
turburarea ce i se aduce în folosinţa bunului vândut şi atât timp cât durează
turburarea, el nu poate fi obligat să plătească dobânzi.
(Dalloz,
Rp.
Suppl,
vente; No. 525; Guillouard, Vente, II, No.
57).

20.

Dispoziţiunile

art.

(1563 ce. civ. rom.).
găsesc aplicaţiunea
ciale,

deoarece

1652

ce. civ.

în,

după o părere, nu-şi
la vânzările comer-

preţul

acestor

vânzări

trebueşte totdeauna să producă dobânzi.
(Pardessus,
Cours de droit commercial,
II. No. 289; Dalloz, Râp.. Prât ă intârets,
No. 124).

2].

După

altă

părere,

dispoziţiunile

VINDERI

Codul

civil

acestui articol îşi găsese aplicaţiunea şi
la vânzările comerciale, deoarece există
principiul că dispoziţiunile codului civil
se aplică şi în materie comercială, dacă
prin codul de comerţ nu sa făcut nicio

derogaţie

comerţ

nu

şi

niciun

text

a derogat

acestui
articol.
Vente. No. 505;

din

dela

codul

de

dispoziţiunile

(Dalloz.
Rep.
Suppl.
Lyon-Caen et Renault,

Trait€ de droit commercial, III, No. 118;
Baudry et Saignat, Vente, No. 520; Guillouard, Vente,
II, No.
561;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 585, 584).

Jurisprudenţă.
(Continuare

dela

1924 până

ia

1927).

]. Obiecţiunea pe care în speţă recurenta a ridicat-o în instanța de apel în
sensul că intimatul neplătind şi dobânda
restului de pret, nu a satisfăcut obligaţia
sa

de

cumpărător,

nu

constitue

o

cerere

nouă, chiar dacă prin acţiune nu sa reclamat şi nici prin actul de vânzare nu
Sa stipulat plata de dobânzi, pentrucă
în măsura în care există o dobândă datorată de drept, ea era împlicit cuprinsă
în obligaţia de plata prețului.
Întrucât recurenta susținuse că bunul
vândut este producător de frucie, şi deci
în baza art. 1565 e, civ. impune cumpărătoriului de drept obligația de a plăti dobânda — susţinere
care deşi esenţială

pentru

soluţionare,

Tribunalul

nu

se

o-

cupă de ea — urmează că nefiind plătit
şi acest element al prețului, instanța nu
putea să primească ca îndeplinite sbligaţiile cumpărătorului şi deci, să înlăture aplicaţia disp. art. 1365 c. civ decât
numai prin violarea acestui text, a art.
1565 e. civ. şi/527 pr. civ. şi prin exces de

putere şi omisiune
5327 din 17 Sept.
No. 1899),

esenţială.

1926,

(Cas, 1, dec.

Jurispr.

Gen.

1926,
:

Art. 1364. — Dacă cumpărătorul este turburat sau are cuvânt
de a se teme că ar îi turburat prin vreo acţiune, sau hipotecară,
sau de revendicațiune, el poate suspenda plata prețului până ce
vânzătorul va face să înceteze turburarea sau va da cauţiune,
afară numai dacă se va îi stipulat că plata să se facă chiar de
ar urma turburare. (Civ. 5, 1322 urm., 1407, 1652 urm, 1659,
1743; Civ. Fr. 1653).
eat. fr. Art.
dre

d'âtre

trouble

par

1653.
une

—

Si Vacheteur

action,

soit

est troubl6 ou a juste sujet de erain-

hypothâcaire,

soit

en

revendieation,

peut suspendre le paiement du prix jusquă ce que la vendeur ait fait

trouble, SI mieux n'aime celui-ci
stipul€ que, nonobstant le trouble,

donner eaution, ou ă moins qu'il
Pachetenr paiera.
=

îl

cesser le

n'ait

6t6

Bibliografie (continuare).
CeRBax AL,, Notă sub Trib. Prahova

S. [, 836 din 2 Decemvrie

1925,*Curier Jud.

53/9 26,

Ioxescu M. Coxsr., Nolă sub Trib. Prahova $. I, 5 Dece nvrie 1925, Pand. Rom. 1926, Îl, 182.
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(a doctrină)
Acceptare 31,
Adjudecare 5.
Ameninţare 1, 10—14,

18, 21, 24, 31, 33, 38.

16,

Garanţie 29, 3.
Indoială 16.
Ipotecă 9, 10, 14, 15,26, 42.

Justiţie 6, 34.

Apreciere suverană 13.
Autorizare 6.
Cauţiune 27, 29, 33, 36—

Novaţiune

Cesiune 2, 3.
Condiţiune rezolutorie
Confirmare 34,
Consemnare
24—23,'

Predare î.
Proprietate
10, 16, 17, 25,
?.
Renunţare 1, 40—45,

, 41,

45,

17.
29,

Convenţie contrară î, 40—
45

Cunoştinţă 42—4!.

Daune-interese 29, 39.
Delegaţie 20.
Deposedare 8,
Derogare 1, 40—45,
Dobânzi 7, 8, 22.
Evicţiune î urm.
Excepţiune 1.
Executare silită 5.

4, 19, 20.

Oferte reale 23.

Perimare

15.

Poprire 12.

Repetiţiune 28, 29, 38.
Retractare 31.
Revendicare

Rezoluţiune

9.

24—27.

Risc 44,
Suspendare parţială 18.
Suspendarea plăţii 1 urm.

Termen 1, 10—14, 16, 18,
21, 24, 31, 33, 38.
Turburare 1

urm,

Urmărire silită 5.

Vânzare 1

Doctrină

urm.

-

VINDERI

Art, 1364

plata dobânzilor, deoarece art. 1655 c. civ,
îr. (1564 c. civ. rom), care e de strictă
interpretare; nu vorbeşte
decât de suspendarea preţului, iar nu şi a dobânzilor.
(Duvergier, Vente, ÎI, No. 422; Troplone,
Vente, II, No. 611; Marcad€, Art, 1655, No.
1; Baudry et Saignat, Vente, No. 519; Guillouard, Venie,
Il,
No.
557;
Alexandresco,
VIII. pariea II, p. 587: Comp:
Laurent, XXIV, No. 527).
9. Dacă însă turburarea cumpărătorului se face prin o deposedare de fapt. el
nu va mai
datora
dobânzi.
(Alexandresco. VIII, partea II, p. 588, nota).
9, Art. 1655 c. civ. fr. (1364 ce. civ. rom.)
prevede două cazuri de tulburare, prin
acțiune ipotecară şi prin acţiune de revendicare. Aceste două moduri de turburare sunt date
numai
ca
exemplu.
(Baudry et Saienat, Vente, No. 504: Guillouard.
Vente,
IÎ. No.
554;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 390).
10. Pentru ca cumpărătorul să poată
să suspende plata preţului vânzării, este
deajuns dacă arată fapte pe care terții

1. Potrivit dispoziţiunilor ari. 1055 c.
şi-ar
putea
sprijini
pretențiuni
ameninciv. fr. (1564 c. civ. rom.) cumpărătorul
tătoare pentru el, nefiind necesar ca el să
este autorizat să suspende plata prețului
dovedească că terţii au vreun drept de
când este turburat sau este ameninţat de
proprietate sau de ipotecă asupra lucrului
evicțiune, neavând deci liniştita posesiune
vândut.
(Duverpier, Vente,
Î. No. 435;
pe care trebuia s'o aibă. Dispoziţiile acesDalloz, R€p., Vente, No. 1177; Huc, X,
tui articol constituesc o excepțiune la
No. 165; Guillouard, Vente, II, No. 55;
principiul că vânzătorul trebueşie să plăBaudry et Saignat, Vente, No. 504; Aletească preţul în momentul
predării, axandresco, VIII, partea II, p. 588).
fară de convenţie contrară. (Guillouard,
11. Pentru ca dispoziţiunile art. 1655
Vente, II, No. 549; Alexandresco, VIII,
c. civ. fr. (1564 e. civ. rom.) să-şi găsească
partea II, p. 587),
2. Dispoziţiunile art. 1655 ce. civ. fr. ” aplicațiunea. trebueşte ca să existe un
(1364 ce. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea,
just motiv de temere, o temere legitimă,
adică o temere bazată, cel puțin, pe apachiar dacă vânzătorul a cesionat preţul
vânzării, deoarece cesionarul nu poate
rența serioasă a unui drept real pe care
un terț l-ar avea asupra lucrului vândut,
avea mai multe drepturi de câte avea
cedentul. (Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Vente,
(Baudry et Saienat, Vente, No. 505; Alexandresco, VIII. partea II, p. 588).
No. 514; Baudry et Saignat, Vente, No.
12, Nu constitue o turburare, nici a507; Guillouard, Vente, LI, No. 555; Alemeninţare de evicţiune, o poprire făcută
xandresco, VIII, partea LI, p. 587, 590),
3, Această soluţiune are loc chiar dacă
asupra prețului, de către un creditor al
vânzătorului. (Dailoz, Rep.. Suppl.. Vente.
- notificându-se cesiunea, cumpărătorul a
No. 522). .
.
acceptat-o.
(Baudry
et Saisnat, Vente,
13. 'Tribunalele
vor . aprecia în mod
N 507; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p.
suveran, dacă turburarea
este serioasă
590).
sau dacă cumpărătorul are un just motiv
4, Dacă însă ar fi avut loc novaţiunea
de temere. (Duvergier, Vente, ÎI, No. 424;
datoriei, dispoziţiunile art. 1655 e. <iv.
Beudant,- Vente, No. 175; Yroplong. Vente,
fr. (1564 c. civ. rom), nu-şi vor mai găsi
II, No.
TI, No. 610; Marcad6, Art. 1653, No. îi;
_Vente,
(Troplong,
aplicaţiunea.
Dalloz, Râp., Vente, No. 118; Laurent,
612; Dalloz, Rep., Vente, No. 1176; Suppl.
XXIV, No. 521: Huc, X, No. 165; Baudry
Vente, No. 514; Alexandresco, VIII, paret Saignat. Vente, No. 505: Guillouară,
tea II. p. 390).
Vente, II, No. 554; Planiol, II, No. 1528;
e, civ. îx.
1655
5. Dispoziţiunile art,
Alexahdresco, VIII, partea II, p. 588, 389).
(1564 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
14. Existenţa unei inseripțiuni ipoteşi la adjudecarea făcută în urma unei
asupra imobilului vândut, constitue
pucare
Vente,
R6p.,
(Dalloz,
silite.
urmăriri
cauză de temere a cumpărătorujustă
o
Contra:
1770;
No,
d'immeubles,
blique
o acţiune ipotecară, de natură a
de
5%,
lui
p.
Il,
partea
VIII,
Alexandresco,
autoriza pe cumpărător să nu plătească
595).
vânzării până ce vânzătorul nu-i
preţul
poate
o
preţului
6. Suspendarea plătii
o dovadă că inscripţia ipotecară
aduce
va
auface cumpărătorul, fără o prealabilă
a fost radiată, chiar dacă creanţa ipotetorizare a justiției. (Alexandresco, VIII,
(Duvergier, Vente,
cară fusese achitată,
partea _ II, p. 587).
'
425; Dalloz, R€p., Vente, No. 1480,
No.
I,
da
suspen
poaie
nu
ătorul
Cumpăr
7.
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1181: Suppl.,
Vente,
No.
515; Laurent,
XXIV, No. 521: Baudry et Saignat, Vente,
No.. 506: Guillouard, Vente, I[. No. 5%;
Alexandresco, VIII,
partea
Il. p. 58,
nota

1).

15.
zat a

Cumpărătorul nu poate fi autorisuspenda plata preţului, dacă în

momentul

există

transcrierii

asupra

tecară

actului

imobilului

perimată,

de

vânzare,

o inscripţie

deoarece

o

ipo-

asemenea

inscripție nu grevează imobilul. (Dalloz,
Râp., Suppl.. Vente, No. 518).
16. In cazul când cumpărătorul
are
motive serioase de îndoială asupra dreptului de proprietate a vânzătorului asupra iucrului vândut, el poate suspenda
plata

preţului

până

ce

acesta

îi

va

pro-

duce dovada
complectă
a proprietății.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 505: Ale-'
e

xandresco. VIII, partea II, p. 59, 591),
17. Astfel, cumpărătorul care află că

vânzătorul era proprietarul lucrului vândut sub condijiune rezolutorie, poate suspenda plata prețului. până când vânzătorul îi va iace dovada că întâmplarea
care putea aduce rezoluţiune
dreptului
său.

nu

se

mai

poate

realiza.

(Laurent,

VINDERI

22.

Codul

Cumpărătorul.

poate,

dacă

civil

voieşte

să consemneze prețul, pentru a nu fi obligat să “plătească dobânzi. (Dalloz, Râp..
Suppl.. Vente. No. 526; Comp.: Alexan:
N
dresco. VIII, partea IL. p. 592).
23. La această consemnare, cumpărăeste obligat să îndeplinească
torul nu
formalițăţile prevăzute de art. 1259 c. civ.
fr. (116 e. civ. rom.). (Dalloz, Rep. ONa
bligations, No. 2219).
24. Cumpărătorul amenințat de turburare, poate, -după o părere. ca, în loc să
suspende "plata “prețului. să ceară rezo(Troplong, Vente, II.
luțiunea vânzării.

No. 615).
25.

După

mod

în

a doua părere,
dacă

tincțiune:

se face o dis-

cumpărătorul

neîndoelnic,

că

dovedeşte

vânzătorul

nu

era proprietarul lucrului vândut. el poate
să suspende plata pretulu: sau să .ceară
rezoluțiunea

vânzării.

prin

aplicatiunea

dispoziţiilor art. 1184 şi 1599 e. civ. fr.
(1020 ce. civ, rom.): dacă însă cumpărătorul face dovada numai că proprietatea
este incertă şi că poate face obiect de
contestatie, a cărei rezultai este nesigur,
el nu poate cere rezoluțiunea vânzării,

XXIV, No. 525: Huc. X, No. 165: Baudry
ci poate numai să suspende plata prețuet Saisnat, Vente, No. 505: Guillouard,
lui. (Duvergier. Vente, I. No. 425: DalVente, II, No. 554: Alexandresco,
VIII,
Vente. No. 1199: Baudry et
loz, R&p..
partea II, p. 591).
Vente. No. 505).
:
Saienat.
18. In cazul când temerea de turburare
26. Cumpărătorul nu poate cere rezo:
este privitoare
la o
mică
parte a luluţiunea vânzării, pentru motivul că acrului vândut, cumpărătorul
poate susinvândut ar exista
supra imobilului
penda plata numai a unei părţi corespunscripții ipotecare. chiar dacă nu le-ar fi
zătoare
prețului
vânzării.
(Troplong,
cunoscut în momentul încheierii vânzării.
Vente, II. No. 612: Dalloz, Rep, Vente,
(Dalloz. Rep.. Vente. No. 1201).
No. 1197: Baudry et Saignat, Vente. No.
217. În cazul când se dovedește că lu518; Alexandresco. VIII. partea II, p. 594).
crul vândut nu este proprietatea vânză19. Dispoziţiunile art. 1655 c. civ. fr.
torului. acesta nu poate împiedeca jude(1564 e. cir. rom), nu-şi găsesc aplicacarea cererii de rezoluțiune a vânzării
tiunea decât numai în cazul când în adesă ceară
cumpărător - şi
văr este. datorit preţul
vânzării; astfel, | introdusă de
dacă a âvut loc o :novaţiune, cumpără- “ plata prețului, oferind o cauţiune. (Dalloz. Rep. Vente. No. 1209).
torul nu 'poate suspenda plata unei da28. In cazul când cumpărătorul a plătorii. (Dalloz, . R&p.,
Vente,
No. 1176;
tit prețul vânzării, el nu poate cere resSuppl., Vente.
No.
514;
Alexandreseo,
tituirea preţului. dacă descopere o cauză
VIII. partea II, p. 390).
|
de turburare care l-ar fi autorizat să sus20. De asemenea, dacă cumpărătorul,
pende plata preţului. (Pothier, Vente, III,
pentru a se libera de plata preţului, a
No, 282; Duvergier, Vente, I, No. 450;
delegat vânzătorului unul dintre debitorii
Troplong. Vente, II, No. 614; Aubry et
săi, pentru a plăti în locul său, el nu va
Rau, ed. 4-a, IV, $ 356. text şi nota 1$,
avea dreptul să suspende plata dacă s'a
p. 397; Dalloz,
Râp.,
Vente,
No. 1205:
prodis novaţiunea. (Dalloz, R&p., Suppl,
Suppl.. Vente, No. 524; Laurent, XXIV,
” Vente, No. 527).
No. 551; Huc, X, No. 165; Baudry et Sai21. Cumpărătorul
care
are
motive
nat. Vente, No. 309: Guillouard, Vente,
juste să se teamă de o evicţiune şi care
II, No. 558: Planioi, IL. No. 1550: Alexanuzează de dreptul său suspendând, plata
dresco, VIII, partea II, p. 591. 392).
prețului, nu poate fi obligat să consemneze preţul datorit, deoarece a consemna
29. In acest caz, el nu va putea cere
înseamnă a plăti, şi legea îl autoriză să
nicio cauţiune,
nici
conseinnarea unei
nu plătească până nu încetează ameninsume de bani, care să reprezinte daunele
jarea de evicţiune. (Aubry et.Rau; ed.
ce i-ar cauza evicţiunea, ci are numai
4-a, IV, $ 556, text şi nota 11, p. 397: Dalacțiunea
în
garaniie.
(Dalloz,
Rep,
loz, Rep., Vente. No. 1229: Suppl,. Vente,
Suppl..
Vente, No. 524; Baudry et SaiNO. 526, 555: Laurent, XXIV,
No. 5%:
gnat, lente, No. 509),
-

Baudry

ct

Saignat.

Vente,

No.

illouard.
Venice,
II, No.
551;
dresco. VIII, partea II, p. 591).

526.

Gu.

Alexan-

în garanţie va

fi exerci-

tată însă, numai atunci: când
torul ar fi acţionat de terțţul

30.

cumpără:
care pre-
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tinde drepturi
asupra
lucrului vândut.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 509).
31.

Cumpărătorul

care

a

consemnat

preţul, şi consemnarea a fost acceptată
Hu poate reirage consemnaţia, dacă ulterior are un just motiv de temere că va
fi tulburat; deoarece consemnaţia echivalează cu o plată. (Troplong, Vente, Îl,
No. 614; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $
356, p. 398; Dalloz, Rep., Vente, No. 1204;
Suppl., Vente, No. 526; Laurent, XXIV,
No. 554; Baudry et Saignat, Vente, No.
511; Guillouard, Vente, ÎI, No. 558; Alexandresco, VIII, partea II, p. 592, nota).
329. Im acest caz, el nu are dreptul să
ceară nici măcar, ca suma consemnată să
fie pusă în rezervă, pentru a-i fi restituită în cazul când ar fi evins de lucrul
cumpărat. (Dalloz, R€p., Vente, No. 1204;
Comp., Contra: Duvergier, Vente, I, No.
451),

33. Potrivit dispoziţiunilor art. 1655
e. civ, fr. (1564 ec. civ. rom.) când cumpărătorul poate suspenda plata preţului din
cauza unei temeri de evicţiune, vânzătorul are două mijloace să constrângă pe
cumpărător să-i plătească preţul şi anume
făcând să înceteze pericolul de evicțiune sau dând cauţiune. (Baudry et Saienata,
Vente,
No.
515;
Alexandresco,;
VIII, partea ÎI, p. 593).
34, Cumpărătorul este obligat să plătească preţul când vânzătorul a făcut să
înceteze turburarea,
fie obținând ratificarea dela acel care produce tulburarea,
fie obţinând în justiţie confirmarea dreptului său. (Dalloz, Râp., Venie, No. 1205;
Suppl.. Vente. No. 529; Baudry et Saignat. Vente, No. 515).
35. Vânzătorul poate obliga pe cumpărător să-i plătească pretul. când, deși
nu a făcut să înceteze turburarea. însă
a oferit o cauţiune. (Dalloz, Rep., Vente,
No. 1206; Suppl., Vente, No. 529).
36, Vânzătorui nu este obligat să dea
cauţiune, ci el are facultatea să o dea,
dacă nu voiește mai bine ca cumpărătorul să reţie pretul. (Dalloz, Rep.. Suppl.,
Vente, No. 529; Laurent, XXIV, No. 33;
Baudry et Saignat, Vente, No. 515; Guillouard, Vente. Il, No. 552; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 595).
37. Cumpărătorul, când plătește preţul
vânzătorului,
nu
poate
pretinde
dela
acesta o cauţiune, pentru a îi în Siguranţă.
(Aubry
et Rau, ed. 4-a,
„s$
556, text şi nota 15, p. 597; Dalloz, Rep.
Vente, No. 1208; Suppl., Vente, No. 529;
Laurent, XXIV, No. 5283; Baudry et Saignat. Vente, No. 515; Guillouard, Vente,
II, No. 515).
38. Cumpărătorul nu poate cere dela
vânzător o cauţiune în garanție pentru
aconturile din preț ce a plătit, deoarece
el nu are drept nici să repete ceea ce
a plătit înainte de ameninţarea de evicțiune, (Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No.
550).

Art, 1364
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30, Cauţiunea va garanta numai restituirea preţului principal în caz de evicțiune, iar nu şi despăgubirile la care ar
avea dreptul cumpărătorul în baza dispoziţiilor art. 1630 c. civ. fr. (4341 c. civ.
roii.). (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 356,
text şi nota 12, p.
597;
Dalloz, Rep,
Vente, No. 1207; Suppl., Vente, No. 551:
Laurent, XXIV, No. 529; Baudry et Saienat, Vente, No. 515; Guillouard, Vente,
1], No. 555).
40. Părţile contractante
pot
deroga
expres sau tacit la regulele prevăzute de
art. 1655 c. civ. în. (1564 c. civ. rom.).
(Dalloz, Râp.,
Suppl.,
Vente, No. 53;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 592).
41. Astfel, părţile pot conveni că vânzătorul va avea drepiul să ceară plata
prețului, chiar dacă ar exista turburare,
In acest caz, cumpărătorul nu are drep.tul să ceară cauţiune,
ci trebueşte să
plătească prețul. (Aubry ei Rau, ed. 4-a,
IV, $ 556, text şi nota 16, p. 597: Dalloz,
Rep., Vente, No. 1216: Baudry
et Saienat. Vente, No. 514; Guillouard, Venie,
IL, No. 556).
42, Cunoştinia pe care cumpărătorul
ar fi avut-o în momentul vânzării, despre cauzele posibile de evicţiune, cum ar
fi de ipotecile ce existau înscrise asupra
imobilului
vândut,
după o părere, nu
poate constitui prin
ea
însăşi o prezumpțiune

de

renunțare

a

cumpărătoru-

lui la dreptul de a suspenda plata pretului. . (Duvergier,
Vente,
1, No.
429;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae. IV. $ 687,
nota 2t, p. 3it: Dalloz. Râp., Vente, No.
1221: Suppl., Vente, No. 552; Baudry et
Saignat, Vente, No. 512, 515).

43. După
văzută

în

altă părere, când a fost precontract

cauza

de

evicţiune

care ameninţă pe cumpărător, şi cumpărătorul s'a obligat.. totuşi
să plătească
preţul

la un

termen

anumit,

se presupune

că el a renunţat la facultatea de a suspenda plata
prețului.
(Laurent, XXIV,
No. 324; Guillouard, Vente. II, No. 556;
Alexandresco, VIII, partea Il, p. 590, nota

4, 592, nota 5).

44. Cumpărătorul nu poate suspenda
plata prețului, dacă a declarat în contract că cumpără pe riscul și pericolul
său.
(Aubry
et Rau,
ed.
4a,
IV,
556, p. 597; Dalloz, Râp., Vente, No. 1224;
Laurent,
XXIV,
No.
255:
Guillouard,
Vente, II, No. 556; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 392, 595).

45.

Părţile pot deroga

expres

sau ia-

cit la dispoziţiunea
prevăzută
de art.
1655 ce, civ. fr. (1564 c. civ. rom.), care dă
dreptul vânzătorului să ceară plata prețului dacă dă cauţiune. (Masse et Verge,
sur Zachariae, IV, $ 687, nota 24, p. 34;
Dalloz, Rep., Venite. No. 1214; Baudry et
Saignat,
Vente,
No.
516;
Guillouard,
Vente, II, No.
552;
Alexandresco, VIII,
partea II, p. 595).
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Jurisprudenţă,
(Continuare dela 1924 până la 1927).
]. În
materia
vânzărilor
voluntare,
conform dispoziţiilor art, 1564 din codul
civil, în caz de turburare, cumpărătorul
poate suspenda plata pretului, principiu
inaplicabil, în materia vânzătorilor silite
a bunurilor nemișcătoare din cauza posibilităţii în care se găseşte adjudecatarul, prin diferitele forme în care se efectuează acest gen de vânzări, de a lua toate
garanţiile şi dacă primeşte
a cumpăra
imobilul, implicit
renunță la beneficiile
procurate de art. 1504
din
codul civil.
(Trib. Tecuci 5 Martie 1924, Curier Jud.
33

din

1926).

2. Cu toate că art. 1564 ce..civil prevede
numai suspendarea
plăţii
preţului, iar
nu şi a procentelor lui, când cumpărătorul este turburat sau are cuvânt de a se
teme că va fi turburat prin vreo acţiune
ipotecară, sau
de
revendicaţiune, totuşi
atunci când vânzătorul nu şi-a îndeplinit
nici
obligațiunea
de a preda
obiectul
vândut cumpărătorului, astfel că acesta
nu are nici posesiunea nici folosinţa lu:
crului cumpărat, el poate suspenda când
e amenințat de un pericol de evicţiune,
nu numai plata preţului, dar şi a procentelor lui. (Cas. 11, 522
din 10 Noemvrie
1925. Pand. Rom.
1926, II, 50, Jurispr.
Rom. 6 din 1926, Dreptul 14 din 196),
3. Adjudecatarul este în drept să ceară
suspendarea plăţii preţului vânzării, bazat pe disp. art. 1564 c. civ. şi temându-se
de evicțiune chiar din partea proprietarului vasului, care a fost ignorat cu prilejul vânzării vasului, care s'a făcut fără
ca să se comunice procesul. verbal de urmărire şi citaţia proprietarului vasului,
în speţă, fiind vorba de o creanţă genezală chirografară. (Trib. Covurlui, S$. |,
Jurnal 9940 din 11 Noemvrie 1925, Pand.
Săpt,

26

din

1925),

„4. Proprietarul al cărui imobil se vinde

silit sau de bună voie, are un rol de vânzător şi nu poate să transmită cumpărătorului adjudecatar mai multe drepturi
decât are asupra imobilului vândut: în
caz de evicțiune din partea unui terţiu,
îşi au
aplicaţiunea
dispozițiunile
art.
1564 din codul civil, atât Ja vânzările
șilite cât şi la cele voluntare
(pentru
ieşirea din indiviziune sau ale nevârstnicilor. (trib. Prahova, S. 1, 886 din 2

Decemvrie 1925, Curier

Jud. 35 din 1926).

5. Potrivit art. 1364 cod. civil, când
există pericol de evicţiune, plata preţului
se poate susptnda şi reține de cumpărător chiar în ipoteza existenței unui pact
comisoriu expres.

te

rin,

urmare,

chiar

dacă

întrun

con-

tact de vânzare, în care se menționează

a
imobilul ce se vinde e dotal.
cum ăTătorul şi-a luat obligaţiu
nt
pa
tul la un termen d te iunea a plăti prenea pactului comi ISoriu
iu nat
sub sancțiuexpres

în

caz

de

Codul

VINDERI

civil

neplată, iotuşi, el fiind în drept să suspende şi să reţie preţul, acţiunea în reziliere a vânzătorului motivată pe pactul
comisoriu expres, înserat în aci, este ne-

fondată.

(Trib.

Prahova

8.

I|. 3 Decem-

vrie 1935, Pand. Rom. 1926, Îl, 182).

|

6. Art. 1564 c. civil prevede o garanţie
pentru cumpărător, care are dreptul de
a suspenda plata preţului atunci când
este tulburat sau are cuvâni de a se teme
că va fi tulburat
prin
vreo
acţiune
sau
ipotecară
sau
de
revendicaţiune,
până ce vânzătorul va face să înceteze

tulburarea

sau

va da

cauțiune.

Că însă
pentru
ca
cumpărătorul să
poată uza de dreptul de suspendare a
plăţii, nu. e necesar numai ca el să invoace temerea
că
va
fi evins de un
terţiu. adică să fie vorba de o frică himerică, trebue să dovedească o frică legitimă şi fondată şi aceasta fiind o chestiune de fapt, aparţine instanțdlor
de
fond de a aprecia dacă în adevăr există
pentru
cumpărător un subiect suficient
de frică, adică un veritabil pericol, fiind
în afară de orice îndoială că dispoziţiunile art. 1564 c. c. nu-şi au aplicaţiunea
atunci când Sa stipulat că prețul se va
plăti şi în caz de turburare, atunci când
prețul deja sa achitat şi atunci când
cumpărătorul a declarat cu ocazia vânzării că renunţă la acest drept, precum
şi atunci când cumpărătorul deşi a cunoscuit în momentul contractării posibilitatea de acţiune, dar nu a renunţat la
beneficiul suspendării plății.
Dispoziţiunile art. 1564 cod. civ. prevăzând
o garanție .pentru 'cumpărător,
nimic nu se opune ca cumpărătorul
să
renunțe
la beneficiul suspendării plăţii
nu numai expres dar şi în mod tacit, deoarece această dispozițiune fiind creată
exclusiv în favoarea sa nu este de ordine
publică ci de
interes
pur
privat, bine
înţeles renunţarea tacită trebuind să fie
neîndoelnică şi să rezulte din fapte şi
împrejurări care să nu lase nici cea mai
mică îndoială asupra intenţiunii cumpărătorului că în adevăr a înțeles să renunţe la beneficiul ce i-l acorda art. 1564
e. civil,
.
Că, prin urmare, fiind posibilă şi o renunţare tacită în sensul că cumpărătorul având cunoştinţă de o eventuală posibilitate de acţiune a renunţat de a mai
invoca beneficiul ce i-l acorda art. 1564
c. civ. şi această
renunțare
ridicând o
chestiune de intenţie, soluţiunea ei depinzând prin urmare de diferite forțe şi
împrejurări
specifice
fiecărei
acțiuni,
proba cu martori cerută este şi admisibilă şi coneludentă, astfel că urmează a
fi admisă. (Trib. laşi, s. [. jurnalul din 29
Mai 1926, Pand. Rom. 1926, II, 152),
7. Dispoziţiunile
art.
1564
cod, civ.
după care cumpărătorul, când este turburat sau are cuvânt să se teamă că va
fi turburat prin acțiune ipotecară sau în
revendicare, are
dreptul - să
ceară sau
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expropriere pentru cauză de utilitate natională, ca cea din 1918, nu poate servi
ca motiv de iemere peniru a justifica nedepunerea ratei de preţ din partea cumpărătorilor.
De asemenea, obiecțiunea că titlul de
proprietate al vânzătoarei era sub semnătură privată. şi nu purta menţiunea
satisfacerii formalităţilor dublului exemplar, conf. art, 1179 cod. civ.. nu poate fi
considerată ca motive de temere pentru
pârâti din moment
ce
le cunoașteau în

suspendarea plăţii preţului vânzătorului
până ce acesta va face să înceteze temerea, sau rezilierea vânzării.
Insă, ca în speţă, când cumpărătorii au
cunoscut existența viţiilor turburării lor,
adică că moşia era supusă exproprierii,
şi nu sau prevalat de ele. ei nu le mai
pot invoca fără ca să nu li se opună cu
succes renunţarea tacită la ele, şi fără
să poată scăpa de sancţiunile la care sau
supus de bună voie, prevăzute expres
în contractul de vânzare,
Ca o situaţie de fapt şi mai ales de
drept să poată fi considerată ca motiv
de

temere

de a

fi turburat

un

momentul

cumpărător

1063,

1111,

com.

n'au

8. Când partea de care ar fi putut fi
evins cumpărătorul, este mult mai mică
decât obiectul vânzării, nu există temere
de evicţiune. (Cas. I, 3150 din 22 Iunie
1926, Pand. Săpi. 58 din 1926).

1654.

la resolution

—

de

CONSTANTINESCU

Jac. N., Despre

(continuare).

ipoteci, p. 161;

comisoriu

60—63, 74—16.

Delegaţie 41.
Destinaţie 6, 7, 8.
Deteriorări 52, 53.
Divizibilitate 18—22.

Dobânzi

25, 26, 46, 47, X.

Drepturi

reale 65—68, 12—

;8.

prin

Excepţiune 42.
Executare silită 13, 14,
Expropriere 16.
Folosinţă 47.
Forţă majoră 53,
Fructe 45—47, 73.

Hotărire 38.
Imbunătăţiri 54, 58, 59.
6, 17, 3%.

destinaţie

6,

Imprumut 32:
Identitate 5.
Indivizibilitate 18—22,
Instrăinare 35—41, 72—76,
Intârziere 29.
Intenţiune 85,
Interpretare 2.
Invocare 28.
Ipotecă 6, 7, 8.
Licitatie publică 9, 13, 14,
Locaţiune 69—71,
Lucruri mobile 3—5, 17,

,
Minori 9.
Moştenitori 19, 22, 30, 34.
Piată parţială din preţ 23,

24,

Plata prețului
Predare 29,

1 urm,
+

Prescripţie 89—94,
Prescripţie

36, 94

43—76.

3,4,

Imobile

instantanee

Preţ 1 urm.
Principiu general î, 2.
Rentă perpetuă 12.

Rentă

şi oferta reală de plată“, p. 91.

Rezoluţiune de bună voie

ALFABETIC

(a doctrină)
Acţiune indirectă 33.
Acompt
50, 62, 83.
Adjudecare 9, 13, 14.
Apreciere suverană 85,
Cerere reconvenţională 78.
Cesiune 31,
Cheltueli 27, 64.
Cheitueli necesare 35, 62.
Cheltueli utile 57, 62.
Cheltueli. voluptuoare 56.
Comerciale vânzări 15.
Condiţiune rezolutorie 1.
Contracte sinalagmatice 1.
Creditori 33.
Creditori ipotecari 6, 7, 8&
Daune-interese 52—535, 58,

1654).

Si Vacheteur ne paie pas le prix, le vendeur pent

N., Sfudii Juridice, vol. Î, „Pactul
INDEX

Civ. Fr.

1647,
$2;

la. vente.

Bibliografie
GEoRGEAN

$ 1—b;

67, €8, 69; L. Timbr. 21

Teat. fr. Art.
demander

Imobile

şi

999).

1320, 1322, 1366 urm., 1377,
1385, 1439 $ 2,
1770, 1780, 1885, 1890,
1909; Pr. Civ. 565

1730, 1737,

74, 87.

vânzării

Buzău S. ÎI, 456
Jur. Gen. 1926 No.

Art. 1865.— Dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul, vânză1021,
poate cere rezoluțiunea vânzării. (Civ. 786, 1020,

torul

Efecte

perfecțiunii

obiectat nimic. (Trib.
gi 25 Decemvrie 1925,

spre a se putea pune la adăpostul art.
1564 cod. civ., când a suspendat prețul
vânzării, se cere ca acea situaţiune să
fie imputabilă vânzătorului, fie că acea
situația exista când sa încheiat convenţia de vânzare. fie că a apărut ulterior
acestei date. Prin urmare,
în speță, o

C.

Art. 1365

VINDERI

viageră 10, 11.

Renunţare

79
- 88.

Revânzare

67, 84, 86.

Restituire 44—46, 48, 3).
Revendicare
Rezoluţiune

4, 5.

î urm.

4,

66.
Sarcine, a se vedea cuvintele: „Drepturi reale:.
Stingerea acţiunii 77.
Subrogaţie 32.
Succesor
particular 35—

44, 72.

Taxe de timbru şi înregistrare 51.
Termen de graţie 24.

Terţi 37 —41, 49,

Testament 30.
Transformare 5.
Urmărire silită 13, 14.
Vânzare 1 urm.

Doctrină.
1. Dispoziţiunile art. 1654 ce. civ. în.
(1565 c. civ. rom.), potrivit cărora, vânzătorul poate cere rezoluţiunea vânzării
în cazul când cumpărătorul nu plăteşte
preţul. constituese o aplicaţiune a regulei generale prevăzută în art. 1184 c. civ.
fr, (1020 şi 1021 ce. civ. rom.) după care
în contractele sinalagmatice condiţiunea
rezolutorie. este totdeauna
subînțeleasă,
în caz când una din părți nu-şi îndeplineşte angajamentul său. (Dalloz, Rep.
Suppl., Vente. No. 554; Baudry et Saignai,
Vente, No. 535;
Comp.
Alexandresco,
VIII, partea II, p. 400, 401).
2, Potrivit acestei regule, art. 1654 c.
civ. fr. (1565 c. civ. rom.) se va interpreta
prin art. 1184 c. civ. fr. (1020 şi 1021 e.
civ. rom), care este mai complect şi mai
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explicit. (Baudry et Saignat, Vente, No.
533; Com.:
Alexandresco,
VIII. partea

IL, p. 400, 401).

3, Dispoziţiunile art. 1654 c. civ. îr.
(1565 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
atât la vânzările de imobile, cât şi la
vânzările de lucruri mobile. (Duvergier,
Vente, |, No. 456; Demolombe, XĂV, No.
502; Larombiere, Obligations, Art. 1184,
No. 42; Marcad6, Art. 1654, No. 1; Troplong, Vente, II, No. 645; Demante
et
Colmet de Sanierre, VII, No. 99 bis, [;
Mass€ et. Verge sur Zachariae, IV, $- 6%,
nota 16, p. 505: Mass€, Droit commercial.
III, No. 1829; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 556, text şi nota 28, p. 399; Dalloz, Rep.
Vente, No. 1254; Suppl., Vente, No. 554;
Laurent, XXIV, No. 336; Baudry et Saignat, Venie, No. 535: Guillouard, Vente,
II, No. 570; Planiol, II, No. 1559; Alexandresco, VIII, partea II, p. 401; Contra: Duranton, XVI, No. 380).

4.

Deosebirea

între

imobile

şi lucruri

mobile, este că vânzătorul poate revendica imobilele în mâinile oricui s'ar afla,
pes când pentru lucruri mobile, el nu le
va putea revendica în mâinile unui terţ
care este de bună credinţă. (Dalloz, Rep.
Vente, No. 1257; Suppl., Vente, No. 534),
5. Rezoluţiunea vânzării
unui lucru
mobil nu mai este posibilă când cumpă-

rătorul

l-a transformat

în aşa

fel între-

buinţându-l
la facerea unui lucru nou
încâi nu mai poate fi recunoscută identiiatea lui. (Baudry et Saignat, Venite,
No. 554; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 401, noia 2),
6. Vânzătorul are dreptul de rezolu* ţiune a vânzării pentru neplata preţului,

față de

cumpărător

şi creditorii

săi ipo-

tecari, când cumpărătorul
a încorporat
lucrul vândut la un imobil, devenind astfel imobil prin destinaţie. (Dailoz, Rep.
Suppl., : Vente, No. 555; Baudry, et Saienat, Vente,
No.
535;
Com.: Alexandresco, VIII, partea II, p. 40, nota).

7. Faţă

de creditorii

ipotecari,

după

o

părere, vânzătorul are acțiunea de rezoluţiune a vânzării cât timp lucrurile mobile se află
în
mâna
cumpărătorului,
deşi au fost imobilizate prin destinaţie.
(Troplong, Vente, II, p. 551 urm.).
După altă părere, în acest caz, vânzătorul nu are acţiunea în rezolujiune a
vânzării lucrurilor mobile, devenite imobile prin destinaţie, căci s'ar păgubi interesele creditorilor ipotecari.
(Duvergier,
Vente, I, No. 439: Aubry et Rau, ed. 4a,
IV. $ 556, text şi nota 54, p. 400; Dalloz,
Râv.. Vente, No. 1239; Suppl.. Vente, No.
555: Baudry et Saignat. Vente, No. 555.
562; Guillouard, Vente, II, No. 578).

9.

Acţiunea

în

rezoluțiune

pentru

ne-

plata prețului este admisibilă şi la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
minorului
şi nu se poate spune că în
acest caz nu există decât vânzarea
în

cont,

pentru_

judecării.

nedepunerea

(Dalloz.

Râp.

prețului

Suppl..

ad-

YVente.

Codul civil
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No.. 544%; Baudry et Saignat, Vente, No.
540; Guillouard, Vente, Il, No. 584).
19. În vânzările a căror preț este stipulat în plata unei rente viagere, neplata
unor rate, după ce sa început a plăti
ratele, nu dă loc la rezoluţiunea vânzării,
deoarece rezoluțiunea nu ar repune pe
părţi exact
în
situațiunea
anterioară.
(Daltoz. Râp.. Vente, No.
1241: Suppl,
Vente, No. 557;
Planiol,
II,
No. 1560;
Baudry et Saignat, Vente, No. 539; Guillovard,
Vente,
II.
No.
537;
Alexandresco, VIII, partea II. p. 405).

11.

Părţile

contractante

însă, pot con-

veni în mod expres că în cazul când nu
vor fi plătite ratele, vânzătorul va putea
cere
rezoluțiunea.
(Dalloz.,
Rep,
Vente,. No. 1242; Suppl., Vente, No. 537;
Laurent,
XXIV,
No. 559; Huc, XI, No.
355; Baudry et Saignat, Vente, No. 53%;
Guillouard.
Vente, II, No. 557: Alexandresco, VIII, partea II, p. 405, nota 2).
12, În vânzările a căror preţ este stipulat în plata unei rente perpetue, neplata unor rate, dă dreptul vânzătorului
a cere rezoluțiunea vânzării, fără să fie
necesar a aştepia ca să îi trecut doi ani
de neplată. deoarece art. 1978 c. civ. fr,
(1047 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţia în aces! caz. (Duranton, XVI, No. 570,
Troplong, Vente, II, No. 649; Aubry et
Rau. ed. 4-a, IV, 8 557, text şi nota 24, p. 399;
Dalloz, Râp.. Vente,
No.
1246: Suppl,
Vente, No. 538; Laurent, XXIV, No: 540;
Baudry et Saignat, Vente, No. 538; Guillouard, Vente, li, No. 572; Comp., Contra: Duvergier, Vente, ÎI, No. 451; Planic]. II, No. 1560).
13, Acţiunea
rezolutorie
pentru neplata preţului, după părerea
dominantă
îşi găseşie aplicaţiunea nu numai la vânzările voluntare, ci şi la vânzările forțate, prin justiţie. (Duvergier, Vente, I,
No. 79;
Larombitre,
Obligations,
Art.
1184, No. 16; Bioche, Dictionnâire, Vente
sur folle ench&re, No. 118: Dalloz, Rep.
Ventie
publique
dimmeubles
No. 184,

1906:

Baudry

et Saignat,

Guillouard, Vente,
14. După
altă
acțiunea

No.

540;

II, No. 571).
părere, în acest

caz,

rezolutorie

Vente,

nu-şi

poate

avea

a-

plicaţiunea, deoarece plata preţului formează 0. condiţiune suspensivă a acestui
contract. ea fiind unicul scop al vânzării forţate.
(Dalioz, Râp., Vente, 'publique d'immeubles, No. 1906: Planiol, IL,
No. 1559; Alexandresco, VIII, partea ÎI,
402,

nota

2,

408,

409).

15.,„Dispoziţiunile

(1565

ce. civ,

rom.)

şi la vânzările

de

art.

.

1654

își găsesc

mărfuri

Ă

e. civ. fr.

aplicațiunea

între

comer-

cianţi.
(Troplong,
Vente,
II.
No. 64;
Pardessus, Cours de droit commercial, ÎI,
No. 289; 'Mass6,
Droit commercial,
III,
No. 1850; Mass€ et Verg& sur Zachariae,

1V, $ 687, nota: 16, p. 508; Aubry et Rau,
cd, 4-a. IV, $ 556, nota 29. p. 599; Dalloz,
Râp.. Vente, No. 1255: Baudry: et Saignat. Venie. No. 556; Guillouard, Vente,
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civil

II, No.

575; Alexandresco,

p. 402).
16.

Dispoziţiunile

art.

VIII,

partea

II,

1654

c. civ.

fr.

(1365 ce, civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaexpropriere pentru
de
caz
țiunea în
(Baudry et
publică.
cauza de utilitate
Saignat, Vente, No. 541; Colin et Capitant,
Il, p. 490; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 408; Nacu, III, No. 209, p. 261).
rezoluiorie
pentru ne17. Acţiunea
plata prețului, este mobiliară sau imobiliară, după cum lucrul vândut este moau imobil. (Dalloz. Râp., Vente, No.
Di
310),
pentru

este divizibilă

rezolutorie

18. Acţiunea

atât

vânzător

cât

pentru

şi

cum-

părător, dacă lucrul vândut este divizibil. (Dalloz, Rep.. Vente, No. 1304; Suppl.,
Vente, No. 56i; Huc, X, No. 166; Baudry
Guurm;
545
Vente, No.
et Saignat,
ilouard, Vente, II, No. 545, 544; AlexanII, p, 405, 406).
dresco, VIII, partea:
19. Astfel, dacă vânzătorul moare şi
lasă mai mulţi moştenitori, fiecare dinrezolutorie pentru
acţiunea
tre ei are
(Dalloz, R&p,,
partea şi porţiunea- sa.
Vente, No. 1304).
20. In cazul când deşi lucrul vândut
este divizibil prin natura lui, însă părcontractante

țile

l-au

socotit

în

momen-

divide
nesusceptibil
tul vânzării, ca
ziune, acţiunea rezolutorie va fi indivizibilă. (Troplong, Vente, II, No. 659; Larombi&re. Obligations, Art. 1184, No. 7;
Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 556, text şi
Suppi.,
Râp.,
Dalloz.
599;
nota 27, p.
Vente. No. 561; Baudryv et Saignat, Venie,
No. 544; Gouillouard, Venie, Îl, No. 574;
No. 464:
1,
Vente,
Contra: Duvergier,
i
Laurent, XXIV, No. 352).
2]. Acţiunea în rezoluţiune este divicumpărător. _ (Duvergier,
zibilă pentru
Vente, Î, No. 464: Troplong, Vente, Iî, No.
:640: Dalioz, Râp.. Vente, No. 1505).
29. Astfel, dacă cumpărătorul moare
şi lasă mai mulţi moştenitori, vânzătorul
rezoluţiune numai pe
în
poate acţiona
unii dintre moştenitori pentru părțile lor.
(Troplong, Vente, II, No. 640; Larombiere,
Obligations, Art. 1184. No. 84; Dalloz,
Râp., Vente, No. 1505; Baudry et Saignat,
Vente. No. 545).
93, Acţiunea în. rezoluţiune a vânzării
poate fi introdusă Oricât de mică ar îi

parteă diii piâf care
în .acest

caz,

pentru tot.

nu

rezoluţiunea

(Troplong.

a fost plătită
poate

şi

fi cerută

Vente, TI, No. 642;

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 356. text şi
nota 25, p. 598: Dalloz, Râp,, Vente, No.
559; Laurent,
No.
Vente,
1275: Suppl..
XXIV. No. 557: Baudry et Saignat, Vente,
No. 537; Guillouard, Vente, II, No. 569;
Planiol. II, No. 1558; Alexandreseo, VIII,
Ş
partea II, p. 599. nota 2).

24. In

cazul

când

ar'fi

rămas

de plă:

tit o parte minimă din pret, tribunalele
vor “putea face aplicațiunea dispozițiuni-

lor art. 1633 e. civ. fr, (1366 c, civ. rom.);
acordând cumpărătorului un termen pen-

“
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tru a face plata. (Dalloz, Râp., Suppl»
Vente, No. 539; Guillouard, Vente, Il, No.
569; Alexandreseo, VIII, partea II, p. 400,
nota).
.

25.

Vânzătorul poate

cere rezoluţiunea

vânzării pentru neplata dobânzilor pretului.
(Dalloz, Rp,
Suppl., Vente, No.
540; Huc, X, No. 166; Baudry et Saignat,
Vente, No. 557: Guillouard, Vente, II, No.
580: Alexanadresco, VIII, partea IL, p.

599, 400).

26. De asemenea, pentru neplata unei
porţiuni din aceste dobânzi. (Baudry et
Saignat, Vente, No. 557).
,
27. Vânzătorul va putea cere rezoluțiunea vânzării, dacă el plătind cheltuelile făcute cu contractul, cumpărătorul refuză a i le restitui, deoarece aceste cheltueli sunt considerate ca un accesoriu al
preţului, din punctul! de vedere al acţiumii
rezolutorii.
(Dalloz,
Bâp.,
Suppl,
Vente, No. 541; Baudry et Saienat, Vente,
No. 557: Guillouard, Vente, II, No. 580).
= 928. BRezoluţiunea vânzării pentru neplata preţului poate fi cerută numai de

vânzător,

cumpărător.

iâr nu şi de

(Dal-

loz. Râp., Vente, No. 1278; Alexandresco.
”
VIII, partea II, p. 405).
- 90, Vânzătorul nu poate cere rezoluiunea vânzării pentru neplata preţului,
dacă el însuşi nu şi-a îndeplinit obligațiile, cum ar fi în cazul când, fără motiv, nu ar fi făcut predarea lucrului vândut şi ar fi fost pus în întârziere de cumpărător sto facă. (Laurent, XXIV, No. 379;
Baudry et Saignat. Vente, No. 546; Alexandresco, VIII, partea II, p. 400, nota 2,
402),
Ă

30.

După

moartea

vânzătorului,

acțiu-

nea în rezoluțiune pentru neplata preţului trece la moştenitori şi reprezentanţii
săi cu titlu universal şi chiar la un legatar particular, dacă i-ar fi testat această
acţiune

sau

o

parte

drepturi

din

între

care intră şi acestă acțiune, (Baudry et
Saignat, Vente, No. 542; Alexandresco,
VIII. partea II, p. 405).

z. 31. Dreptul de a cere rezoluţiunea vân-

zării poate îi cedat unui terț, deoarece
nu este un drept exclusiv personal vânzătorului. (Troplong, Vente, II, No. 645;
Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 556, text şi
nota 23, p. 598; Dalloz, Râp.. Vente, No.
1270; Suppl., Vente, No. 555; Baudry et
Guillouard,
542;
No.
Vente,
Saignat,
Vente, II, No. 590; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 404).

39,

Imprumutătorul

care

a dat

bani

peniru plata prețului vânzării, fiind subrogat în drepturile şi privilegiile vânzătorului, are dreptul a cere rezoluţiunea
(Demovânzării în locul vânzătorului.
lombe, XXVII, No. 641; Masse et Verge
456;
sur Zachariae, îll, $ 563, nota 21, p.

Larombiere,

Obligations,

Art.

1251. No.

15; Dalloz, R€p.„ Suppl,, Vente, No. 555:
GuBaudry et Saignat, Vente, No. 542;
5%; Laurent,
No.
II.
illouard. Vente.
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XVII, No. 111; Huc, VIII, No. 27; Alexandresco, VIII. partea II, p. 404).
33. Creditorii.
vânzătorului,
în
virtutea dispoziţiunilor art. 1166 ce, civ. fr.
(974 c. civ. rom.) pot să introducă acţiunea
în rezoluțiune
a vânzării
în
numele
şi în locul debitorului
lor.
(Duvergier,
Vente, I, No. 449; Mass
et Verg6 sur
Zachariae, IV, $ 687, nota 12, p. 503: Dalloz, Rep., Vente, No. 1282; Huc, X, No.
166; Baudry et Saignat, Vente, No. 54;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 404).

m 34.

Acţiunea

în rezoluțiuae

a vânzării

pentru neplata preţului trebueşte inirodusă contra cumpărătorului sau a Moştenitorilor săi, (Dalloz, Rep., Vente, No.
1288; Subpl., Vente,
No.
557;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 404).
>= 85. În cazul când lucrul care a fost
vândut a trecut dela cumpărător în alte
mâini prin vânzare, donaţiune sau altfel,
vânzătorul nu pierde dreptul la acţiunea
în rezoluțiune a vânzării pentru neplata
preţului, deoarece lucrul a trecut în alte
mâini grevat de această sarcină. (Dalloz,
Rep., Vente, No. 1290; Comp.:
Alexandresco, VIII, partea II, p. 405).
* 36, Această soluţiune are
loc numai
dacă lucrul vândut era un imobil, căci
dacă el este un lucru mobil, se aplică
principiul preseripțiunii instantanee, (Dalloz, R€p., Vente, No. 1295),
[N

37.

Dacă

cumpărătorul

a

înstrăinat

lucrul vândut, vânzătorul poate introduce
acţiunea în rezoluţiune a vânzării pentru
neplata preţului, contra acestuia, fără să
fie nevoie, cel puţin pentru valabilitatea
procedurii
față
de
cumpărător, ca să
cheme în cauză pe terţii achizitori. (Dalloz, Râp.. Suppl., Vente, No. 557; Alexandresco, VIII, partea II, p. 408).

"38.

In

acest

caz,

hotărîrea

obţinută

contra cumpărătorului nu va fi opozabilă terţilor achizitori, cari nu au fost
puşi în cauză. (Dalloz, Rep, Vente. No.
1295; Suppl.,
Vente.
No.
558: Alexandresco, VIII, partea II, p. 408).

"89.

Vânzătorul

nu poate

introduce

ac-

liunea în rezoluţiunea
vânzării
pentru
neplata prețului contra
terţilor achizitori, fără a pune în cauză şi pe cumpărător. (Duvergier, Vente, ÎI, No, 466; Demolombe, XXV, No. 521; Troplong, Vente,
II, No. 654; Larombiăre, Obligations, Art.
1184, No. 70; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 356, text și nota 58, p. 401; Dalloz, Rep.
Vente, No. 129%; Suppl., Vente, No. 560:
Laurent, XXIV, No. 559; Baudry et Saignat, Vente, No. 563; Guillouard, Vente,
II,

No,

40.

292).

Rațiunea

acestei

soluţiuni

este că

imobilul nu poate fi cerut de vânzător,
decât după
rezoluţiunea
vânzării, care
nu poate fi pronunţată decât numai contra cumpărătorului iar nu contra terţilor.

(Troplong,

Vente,

II, „No. . 634;

Dalloz,

Rep., Vente, No. 1298: Baudry et Saigna
t,
Y gate, No. 565; Gnillouard, Vente,
II, No.

Codul

VINDERI

civil

, 41], Dacă însă, prin contractul său ierțul dobânditor a fost însărcinat să plătească preţul
vânzătorului
originar, acesta

va

putea

introduce

acţiunea

în

re-

zoluţiune a vânzării pentru neplata preului, numai
contra
terțului achizitor.
(Duvergier, Vente, |, No.
466;
Dalioz,
Râp., Vente, No. 1298; Suppl., Vente, No.
560: Baudry ei Saignat, Vente, No. 56;
Guillouard, Vente, ÎI, No. 292).
= 42. În unele cazuri, vânzătorul poate
să exercite aeţiunea în rezoluţiune
a vânzării, pentru
neplata
preţului,
în mod
incideni şi pe cale de excepţiune. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1313; Suppl,, Vente.
No. 565).
=48,
Efectul rezoluţiunii vânzării pentru neplata prețului este de a repune
pe părți în aceeaşi stare ca şi cum nu ar fi
existat vânzarea. (Dailoz, Rep, Vente. No.
1564; Suppl., Venite.
No.
585;
Laurent,
XXIV, No. 355; Guillouard, Vente. II. No.
oi:
Alexandresco,
VIII, partea 'li, p.
415),

m44, În caz de rezoluţiune a vânzării,
cumpărătorul va trebui să restiiue lucrul
vânzătorului. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente,
No. 587: Baudry
et Saignai, Vente, No.
557; Gnuillouard, Vente, II, No. 644: Alexandresco, VIII, partea II. p. 415).
45, In acest caz, vânzătorul va avea
dreptul să ceară restituirea fructelor culese de cumpărător. (Duvergier, Vente, I,
No. 452; Troplong, Vente, II, No. 652;
Dalloz, Râp., Vente, No. 1570; Laurent,
XĂIV, No. 554: Baudrv et Saignat, Vente,
No. 558: Guillouard: Vente, II, No. 615:
Colin
et Capitant, II, p. 470; Alexandresco,_ VIII, pariea II, p. 416).
46. De asemenea, în acest caz, vânzătorul nu va putea reţine dobânzile prețului, lăsând cumpărătorului fructele lucrului culese, deoarece el nu are dreptul
la această operaţiune. (Duvergier, Venie,
1. No. 454; Troplong. Vente, ÎI. No. 655;
Dalloz, Râp., Vente, No.
1577; Suppt.
Vente, No. 588; Laurent, XXIV, No. 355;
Baudryet Saignat. Vente, No. 588: Gu.
illouard. Vente, IL. No. 6t5; Colin et Capitant, II, p.
470:
Alexandresco,
VIII,
partea ÎI. p. 416).

«

47.

În

cazul

când

lucrul

vândut

nu

produce fructe şi dacă cumpărătorul sa
folosit efectiv de acest lucru, vânzătorul
va putea reține dobânzile prețului ca o
compensare
a
folosiniei, (Dalloz, Rep,

Suppl.,
No.

Colin

Vente,

554;

ei

No.

Guillouard,

Capitant,

58;

Laurent,

Vente,

Il,

p.

II,

479:

SXIV,

No.

645;

Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 416, nota 2;
Comp., Contra: Baudry et Saignat, Vente,
No.

558).

48. In caz
de rezoluțiune a vânzării
pentru neplata prețului, vânzătorul. va

trebui să restitue, în principiu, aconturile ce a primit din preț, (Duranton, XVI,

No.

565:

Beudant,

Râp.. Vente,
538; Baudry
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Vente. No.

266:

Dalloz,

No. 1572: Suppl,, Vente,
et Saignat. Vente, No.

No.
557;

Codul

civil

DESPRE

Guillouard, Vente. II, No. 614; Alexandresco, VIII, partea II, p. 416).
49. Dacă însă a fost prevăzut în contract că în caz de rezoluţiune a vânzării
pentru neplata restului din preţ aconturile se vor reţine de vânzător, ele nu

vor fi restituite.

(Dalloz,

Rep.,

Vente, No.

1573; Laurent, XXIV. No. 355; Guillouard,
Vente, Il, No. 014).
50, In caz de rezoluțiune a vânzării,
vânzătorul va trebui să restitue, în principiu şi dobânzile
aconturilor
primite
cu începere dela
plata
lor. (Duvergier,
Vente, Î, No. 453; 'Troplong, Vente, il,
No. 652: Dalloz, Rep... Vente, No. 157;
Suppl., Vente. No. 588; Laurent, XXIV,
No. 554: Baudrv et Saignat, Vente, No.
558: Guillouard, Vente, II, No. 615: Colin
et Capitant, Il. p. 479; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 416).

51.

Rezoluţiunea

vânzării

nu dă loc la

restituirea taxelor de înregistrare, plătite conform legii timbrului, nici nu scuteşte de plata lor dacă nu au fost plătite. (Duranton, XVI, No. 5367; Alexandresco, VIII, pariea II, p. 416).
In caz de rezolutiune a vânzării,
59,
cumpărătorului va datori despăgubiri pentru deteriorările suferite de lucrul vândut prin faptul sau greşala sa. (Dalloz,
Râp.. Vente, No. 1582; Laurent, XXIV, No.
356: Baudry et Saignai. Vente, No. 559;
Guiliouard. Vente, II, No.. 616;. Alexandresco, VIII, partea II, p. 417).
deteriorările lucrului
însă
: 53, Dacă
suni cauzate din vechime sau caz fortuit,
şi nu provin din faptul cumpărătorului,
nicio despăgubire.
datori
acesta nu va
(Dalloz. R€p., Vente, No. 1581; Suppl.,
Vente, No. 589: Baudry et Saignat, Vente,
No, 5359; Guillouard, Vente, ÎI, No. 616;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 417).

_.* 54.

In

caz

de

rezoluțiune

a vânzării,

cumpărătorul va trebui să fie despăgubit
de îmbunătălirile aduse de ei lucrului
vândut. (Dalloz, Râp.. Suppl., Vente, No.
502; Baudry et Saignat, Vente, No. 559;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 417).
55. Cumpărătorul va avea dreptul la
o despăgubire egală cu cheltuelile făcute
pentru lucrările necesare, adică pentru
acele fără care lucrul ar fi pierit sau
XXIV, No.
(Laureni,
sar fi deteriorat..
356: Baudry et Saignat, Vente, No. 559;
Guillouard. Venie, II. No. 617; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 412).
56. Im ceea ce priveşte cheltuelile de
pură plăcere, cumpărătorul va avea dreptul să le ridice dacă aceasta se poate face
fără degradarea lucrului. (Laurent, XXIV,
No. 550; Baudry et Saignat, Vente, No.
359: Guillouard, Vente, ÎI, No. 617).
cheltuelile
priveşte
ce
57. În ceea
utile, dacă ele constau din construcțiuni
sau plantațiuni, cumpărătorul va fi considerat de rea credinţă, aplicându-se disciv.
pozițiunile art. 335 c, civ. fr. (494 ce.

rom.).
559:

(Baudrv

Guillouard.

et

Vente,

Saignat.

Vente.

II,

No.

No.

617).

—
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_58,

Vânzătorul

păgubire

tăţirile

nu va, datori nicio des-

cumpărătorului

pentru

îmbună-

rezultate fără faptul său. (Dalloz,

Rep., Vente, No.
Vente, No. 569).

1585;

59.

Cumpărătorul

60.

Vânzătorul

Baudry

nu

et Saignat,

cere

poate

des-

păgubiri pentru lucrările făcute asupra
lucrului vândut de un terţ. (Guillouard,
Vente, II, No. 619).

odată

cu

rezoluţiunea

vânzării,
poate
cere
dela
cumpărător
daune-interese, dacă execularea vânzării
i-ar fi adus beneficii de care a fost lipsit
prin
rezoluţiuine.
(Dalloz, Râp., Vente,
No. 1580; Suppl., Vente, No. 589; Baudry
et Saignai, Vente, No. 560; Guillouarăd,
Vente, II, No. 620; Alexandresco, VIII,
partea IL, p. 417).
61. Părţile contractante pot conveni şi
fixa prin contract suma daunelor-interese în caz de rezoluțiune a vânzării şi
acest caz, nici
în
pot,
tribunalele nu
acestor
cuantumul
micşora
mări, nici
(Baudry et Saignat, Vente, No.
daune.
560).

62. De asemenea. părțile contractante,
pot conveni ca în caz de rezoluţiune a
vânzării, pentru neplata preţului, vânzătorul să păstreze, cu titlu de daune-interese, partea din preț ce a fost plătită
sau să nu plătească nimic cumpărătorului pentru cheltuelile necesare sau utile
ce le-a făcut cu lucrul. (Baudry et Sai- enat, Vente, No. 560).
63. Pentru ca să poată fi condamnat
daune-interese, trebula
cumpărătorul
eşie ca prin rezoluţiunea vânzării, vânzătorul să fi încercat un prejudiciu şi
cumpărătorul să fi fost de rea credinţă
sau să fi comis o greşeală. (Guillouard,
Vente, II, No. 620).

64.

In caz de rezoluţiune

pentru

neplata

cesului

vor

fi

preţului,

puse

în

a

vânzării

cheltuelile

sarcina

pro-

cumpără-

torului. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1392).
vânzării
rezoluţiunea
65. În caz de
pentru neplata preţului, se rezolvă toate
drepturile reale constituite de cumpărător asupra imobilului, pe care îl reia
vânzătorul liber de sarcinile de care l-a
(Duranton, XVI,
cumpărătorul.
grevat
Vente, II, No. 651;
Troplong,
No. 564;
Mass et Verg6 sur Zachariae, IV, 8 687,
No. 1365;
R€p., . Vente,
p. 309; Dalloz,
Laurent, XXIV, No. 358; Huc, X, No. 12;
" Baudry et _Saiguat, Vente, No. 561; Guillouarăd, Vente, II, No. 621, 622; Colin
Alexandresco,
479;
et Capitant, LI, p.
VIII, partea Il. p. 415. 416, 418).
66. Acest efect se produce nu numai
în cazul când rezoluţiunea se pronunță
prin justiţie, ci şi În cazul când rezolucumpărător,
de
consimţită
linunea este
(Troplong,
preţul.
plăti
care nu poate
Vente, Il, No. 691; Dalloz, R6p.. Vente,
No. 1568; Suppl., Vente, No. 586; Baudry
et Saignat. Vente, No. 591: Gauillouard,
_Duvergier,
Contra:
Vente, II, No. 624;
Vente, II. No. 5: Laurent, XXIV, No. 371).
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67. Acesi efect însă, nu se produce
când
cumpărătorul
revinde
imobilul
vânzătorului, deoarece în acest caz. există
o nouă
vânzare.
(Dalloz, Râp., Suppl.,

Vente,

No. 586; Guillouard,

621).

Vente, II, No.

|

>
Prin rezoluţiunea vânzării, subsisiă
drepturile care au fost concedate terţilor,
fie de proprietarii precedenţi, fie de vânvânzător când el putea încă să dispue
de lucrul vândut.
(Dalloz, Rep., Suppl.
Vente, No. 584; Baudry et Saignat, Vente,
No. 561).
69, in caz de rezoluţiune, se vor executa contractele de locaţiune făcute, fără
fraudă de cumpărător asupra imobilului
vândut.
(Duranton, XVI, No. 565; „Beudanţ, Louage, No. 497: Duvergier, Vente,
1, No. 457; Louage, I, No. 85, 86, 539; Troplong, Venie, II,.No. 651; Louage, |, No.
100, 545, 546: Marcad, Art, 1654, No. 4;
Dalloz, Rep., Vente, No. 1569; Baudry et
Saignat.
Vente,
No.
565:
Guillouard,
Vente, II, No. 622: Louage, Î, No. 49, 59;
Alexandresco, VIII,
partea
II, p. 449;
Nacu, III. No. 279. p. 248: Contra: Laurent, XXIV, No. 555; XXV, No. 46, 58;
Huc, X, No. 172, 286).

70). Contractele de locaţiune vor fi respeetate de vânzător, după. o părere, oricare ar fi durata lor. (Baudry et Saignat, Vente, No. 565).
.
71. După altă părere, vor fi respectate numai contractele de locaţiune până
la nouă ani (în dreptul român, până la
cinci ani). (Guillouard, Vente, II, No. 622;
Louage, Î, No. 49, 50; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 419).
72. În caz de rezoluţiune a vânzării,
dacă cumpărătorul vânduse lucrul, subachizitorul va fi evins prin rezoluţiune.
(Dalloz. Rep., Vente, No. 1588; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 418).
173. In cazul când terţul detentor nu
a ştiut că preţul vânzării nu fusese plătit, el nu poate fi obligat la restituirea
fructelor culese, deoarece a posedat cu
bună credinţă. (Duvergier, Vente, I, No.
455; Dalloz, Rep. Veunte. No. 1588; Baudry et Saignat, Vente, No. 564).
74.
Terţul
detentor
nu
datoreşte
daune-interese vânzătorului,
deoarece a
putut să creadă că până la termenul stipulat,
cumpărătorul
va
plăti preţul.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 564).

75,

Dacă

terțul detentor

strucțiuni
constrâns

pe
să

luțjiune

vânzării

a

a făcut con-

locul vândut, el nu poate fi
le dărâme, în caz de rezo-

lui, ci vânzătorul

pentru

originar,

neplata

îi va

preţu-

restitui,

după alegerea sa, sau valoarea materialelor şi prețul muncii, sau suma plus-valutei.. (Duvergier. Vente, I, No. 456;
Dalloz, Re&p., Vente, No. 1588. Baudry
et Saienat, Vente, No. 564).
76. Tertul detentor
va fi considerat

de bună

credinţă,

Vvânzătorul

originar

chiar

nu

dacă

a ştiut că

primise

preţul.

Codul

VINDERI

(Duvergier,
Rep..

Venite,

Vente,

No.

Î,

No.

456;

civil
Dalloz,

1589).

,

17. Acţiunea în rezoluţiune se stinge
dacă după vânzare preţul este plătit, fie
de cumpărător, fie de sub-achizitor, fie
de un terţ interesat la menţinerea vânării.
(Dalioz,
Rep.,
Vente,
No.
1317;
Suppl., Vente. No. 565).
8. La acțiunea în rezoluţiune a vânzării pentru neplata preţului. cumpărătorul poate face o cerere reconvențională
de rezoluţiune a vânzării pentru că vânzătorul nu şi-a executat obligaţiile. (Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 566).
79. Acţiunea în rezoluțiune a vânzării
pentru neplata
preţului
va fi respinsă,
dacă vânzătorul a renunțat la rezoluţiune
pentru această cauză, fie prin actul de
vânzare, fie printr'un act posterior, (Dalloz, Râp., Venie, No. 1520: Alexandresco,
VIII, partea ÎI, p. 402, 420).

80.

Această

soluţiuue

are

loc

chiar

dacă vânzătorul a renunțat tacit la aci
țiunea în
rezoluțiune,
(Dalloz,
Rep,
Vente, No. 1324; Alexandresco, VIII, partea II, p. 402, 420).
8]. Astfel constitue o renunțare
tacită la acțiunea în rezoluţiune a vânzării
pentru neplata preţului, faptul vânzătorului de a cere şi vinde prin licitaţie imobilul vândut, (Baudry_ et Saignat, Vente,
No, 567: Guillouard, Venie, ÎI, No.
605;
Alexandresco,
VII],
partea
II, p. 420,
nota 5).
82. Vânzătorul poate, după ce a cerut
plata preţului, fără rezultat favorabil,
să
ceară rezoluţiune vânzării pentru neplat
a
prețului, fără a se spune că prin faptul
urmăririi plăţii
prețului, a
renunţat la
acţiunea
în
rezoluțiune.
(Duversgier,
Vente, 1, No. 444, 444: Demolombe, XXV.
No. 550: 'Troplong. Vente. II, No.
656;
Larombi&re,
Obligations,
Art. 1184, No.
9%; Demante et Colmet de Santerre,
V,
N6. 104 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $
556; text și nota 50, p. 405: Dalloz
R&p.,
Veute. No. 1323, 1555: Suppl., Vente,
No,
567: Baudry ei Saignat, Vente, No.
567;
Guillouard,
Vente, Îl, No. 605: Alexandresco. VIII. partea II, p. 405, 420,
nota 3).
83. Dacă vânzătorul a introdus
acţiunea rezolutorie şi apoi primeşte acomp
turi
din preț dela cumpărător, înseamnă
că a
renunțat la acţiunea introdusă,
însă ulterior dacă unu i se plăteşte restul
din
preţ, el poate introduce:o nouă
acțiune
rezolutorie.
(Dalloz,
Râp...
Vente,
No.

1352),

84. Dacă

imobilul

|

vândut a fost revân-

dut de, cumpărător, de bună voie unui terţ
şi deşi nu se plătise prețul primei vânzări, vânzătorul originar renunţă expre
s

sau

tacit

față

de

terțul

dobânditor

la

acțiunea
în rezoluțiune pentru
neplata
prețului, el nu mai poate cere
rezoluțiunea. (Duvergier, Vente, I. No.
447: Dalloz, Rep. Vente, No. 1556: Laurent,
XXIV,

No.

— 104 —

563:

Baudryet

Saignat,

Vente.

No.

Codul

civil

“DESPRE

VINDERI

507; Guiliouard, Vente,. II, No. 604; Alexandresco, VIII, partea II, p. 420).
85. lIribunalele vor aprecia în mod
suveran, dacă intenţiunea vânzătorului a
fost să renunțe la acţiunea în rezolujiune
a vânzării pentru neplata preţului. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1556)
86. Astfel,
există
renunțare
tacită
dacă vânzătorul originar a luat parie sau
şi-a: dat aprobarea la revânzarea făcută
de cumpărător, (Duvergier, Vente, |, No.
447; Laurent, XXIV, No. 565: Baudry et
Saignat, Vente,
No. 567: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 420; nota 5).
87. Faptul vânzătorului originar de a
lua parte la un act prin care cumpărătorul constitue asupra imobilului vândut
un drept real, cum este o servitute sau o
ipotecă, nu constitue o renunțare la actiunea în rezoluțiune a vânzării pentru
neplata prețului, ci numai o obligaţie din
partea

sa

ca în

caz

de

rezoluţiune

illouard, Venie, ÎI,
No.
612;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 421).
2. Dacă
însă
terţul
subachizitor a
fost de rea credință, prescripția va fi de
treizeci ani. (Baudrv et Saignat, Vente,
No. 569; Ghuillouard, Vente, ÎI, No. 642;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 492).

93.

Râp..

Vente,

No.

1565;

VIII,

partea

ei Colmet

iermen*.

să

părătorului,

II, p, 421).

de Santerre, VII, No.

poată

da

31235. — Codul civil aânotat — VIII.

lipsesc

de

înainte

de

a se

fi efectuat

vânzării de imobile se pronunță
pericol de a pierde lucrul şi preţul.
există, judecătorul poate „da cumsau mai puțin lung, după împre-

în niciun

1) In art. francez corespunzător 1655,

vânzare

partajul, ca să-i plătească şi restul din
prei în sumă de 180.000 lei, la care cumpărătorul nu s'a conformat,
aceesta nu
poate
duce
la
rezilierea
vânzării, . în
baza dispozițiunilor art. 1020 şi 1021 c.
civ.. deoarece refuzul cumpărătorului de
a plăti restul din preţ, este justificat prin
imposibilitatea ce se găsea în acel moment
de a se putea determina pretul contractului, menţiunea
din josul contractului
fiind adăugită, după cum s'a arătat mai
sus, de către cumpărător, fără consimțimântul vânzătoarei şi în mod cu totul
provizor, până la măsurătoarea imobilului, restul din preţ
după
convenţiunea
părților contractante, urmând a se face
după ce se va fi determinat în mod definitiv, prin partajul în curs, care erau
drepturile indivize ale vânzătoarei şi care
era suprafaţa imobilului succesoral din
care
făceau
parte
drepturile
indivize
vândute. (Tribunalul Iifov, s. III, 7 Fe
bruarie 1925, Juris.
Gen.,
1926 No. 426).
2. A se vedea: art. 1179, nota 4; art.
1565, nota 1).

105, bis, II; Xubry et Rau. ed. 4-a. IV, $
356, text şi nota 62, p. 405: Dalloz, R€p.,
Vente, No. 1565: Suppl.. Vente. No. 58;
Laurent, XXIV, No. 364: Huc, X, No. 171;
Baudry et Saignat, Vente, No. 569; Gu-

jurări, fără

de

constată
o
convențiune
de
vinderecumpărare
perfectă,
după
ce
ea
a
fost semnată de ambele. părţi, cumpărătorul a adăugat menţiunea că prețul total al vânzării este de 240.000 lei şi aceasia în scopul de a putea achita taxele
de înregistrare şi a cere transcrierea şi
dacă vânzătorul a făcut o somaţie cum-

Suppl,

Art. 1366.
Rezoluţiunea
îndată, dacă vânzătorul este în
Dacă asemenea pericol nu
părătorului un termen mai mult

vorba

(Continuare dela 1924 până la 1927).
1. Dacă în josul unei chitanțe
care

91. lermenul prescripţiei este de zece
sau douăzeci ani între vânzătorul originar şi terţii subachizitori care posedă în
virtutea unui tiilu şi au fost de bună
credinţă, neştiind că prețul nu era plătit,
(Duranton, XVI.
No. 564:
Demolombe,
XXV, No. 563; Troplong. Vente, II, No.
662; Larombiăre, Obligations, Art. 1184,
No. 109; Marcad6. Art, 1654—1656, No.5;

Demante

este

Jurisprudenţă,

a vân-

Vente, No. 552: Baudrv et Saignat. Vente,
No. 569: Guillouard, Vente. ÎI, No. 642:

Alexandresco.

Dacă

creanţe, iermenul de prescripțiune va fi
de trei zeci ani, chiar față de al doilea
cesionar. (Guillouard, Vente, II, No. 612),
4, Dacă însă este vorba de lucruri
mobile corporale,
acţiunea
rezolutorie
nu se poate introduce contra unui terț
achizitor de bună credință care a luat
În stăpânire lucrul vândut,
(Aubry
et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 356, text şi nota 61,
p. 405; Baudry et Saipnat. Vente, No.
569; Goillouard, Vente, II, No. 612; Alexandresco, VEI, partea II, p. 421).

zării să menţie
dreptul
real constituit.
(Baudry et Saignat, Vente, No, 567; Guillouard, Vente, II, No. 604).
88. Renunţarea tacită trebueşte să fie
sigură, deoarece nu se poate presupune.
(Dalioz, Re&p.. Vente, No. 1356; Baudry et
Saignat, Vente, No. 567: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 402, 420),
9, Acţiunea în rezoluțiunea vânzării
pentru
neplata prețului se stinge prin
prescripiie. (Dalloz, R&p.. Vente, No. 1363;
Suppl., Vente,
No.
582;
Alexandresco,
VIII, partea II, p. 421). 90. Termenul prescripţiei este de treizeci ani
între
vânzătorul
imobilului şi
cumpărătorul originar.
(Duranton.
XVI,
No. 365: Troplong,
Vente, II, No. 662;

Dalloz,

Art. 1366

caz

al doilea termen*). Trecând

cuvintele: „fără să

— 105 —

poată da

în niciun

caz

al

doilea

45

Art.

DESPRE

1366

acel

fără ca cumpărătorul să plătească, se va pronunţa
vânzării. (Civ. 1020, 1021, 1101, 1322, 1365, 1367;

termen,

rezoluţiunea

69;

64,

C. com.

Civ.

Tezt. fr. Art. 1655.
de suite, si le vendeur est
Si ce danger n'existe
ou moins long suivant les
Ce dâlai passt sans
sera prononcse.
INDEX

1655).

Fr.

-—"La r&solution de la vente d'immeubles est prononese en danger de perdre la chose et le prix.
pas, le juge peut accorder ă, Pacqutreur un dâlai plus
cireonstances.
que Paequsreur ait pay6, la resolution de la vente
et Saignat, Vente, No, 547; Guillouard,
Vente, II, No. 582; Alexandresco. VIII,
partea II, p. 415, 414).

ALFABETIC

(a doctrină)

Apreciere

Condiţiune

cită 1,2,

Facultate

5, 6, 10, 13.

rezolutorie ta-

5.

1,

Pericol

11, 12.

Lucruri

mobile

Intârziere 3.

Ofertă 8, 9, 10.

de graţie

Termen
>

Termen

Vânzare

11—13,

4,5, 6.

| Rezoluţiune 1 urm.
„

Imobile

.

de
4

.

graţie

5, 7—9,
.

unic

-

7,

urm.

Doctrină,
1. Dispoziţiunile art. 1655 e. civ. în, (1366
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea în caz
de clauză rezolutorie tacită, adică aceea
care rezultă din lege, fără să fie nevoie
(Dalloz,
contract.
în
să fie prevăzută
R€&p.,. Vente, No. 1258; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 412, 415).
2. In cazul clauzei -rezolutorii tacite,
operează de
nu
vânzării
rezoluțiunea
plin drept în caz de neplata preţului vânzării, ci dă dreptul numai vânzătorului
să ceară rezoluţiunea prin justiţie. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1258; Suppl., Vente,
No. 546).
3. Pentru ca să se poată introduce acnecesar ca
este
nu
țiunea rezolutorie,
întârziere
în
pue
să se
în prealabil
justiție conîn
pe cumpărător, citarea
întârîn
punere
stituind o suficientă
No. 527; LaXXV.
(Demolombe,
ziere.
rombitre Obligations, Art. 1148, No. 44,
45; EHuc, X, No. 166; Baudry et Saignat,
Vente, No. 548; Guillouard Vente, II. No.
585: Alexandresco, VIII. partea II, p. 414).

dispoziţiunilor

art.

1655

$ 1

e. civ. fr. (1566 $ 1 c. civ. rom.) rezolupronunță de îndată
se
țiunea vânzării
dacă vânzătorul este în pericol de a pierde
(Dalloz, Râp.. Suppl.
lucrul şi preţul.
Vente, No. 546; Alexandresco, VIII, partea II, p. 413).

5,. Potrivit

dispoziţiunilor

art. 1655 $ 2

e. civ. fr. (1366 $ 2 c. civ. rom), dacă nu
există pericol de întârziere, judecătorul
poate acorda cumpărătorului un termen

a plăti fiind la facultatea sa de a

pentru

acorda sau nu termenul după cum va
aprecia. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1258;

Alexandresco. VIII, partea HI, p. 415).
6. Lribunalele vor aprecia în mod su-

veran

dacă

vânzător.

există

sau

nu

pericol.

pentru

(Laurent, XXIV, No. 341; Baudry

se poate

7. Nu

un

decât

xandresco,

singur

cumpărătorului

acorda

de

termen

(Ale-

plată.

VIII, partea II, p. 415, nota 2).

8. Dacă în termenul acordat de judecător, cumpărătorul nu plăteşte preţul,
se va pronunța rezoluțiunea vânzării, în

unei noi cereri făcute de vânzător,

urma

4, Potrivit

Codul. civil

VINDERI

fără ca justiţia să-i mai poată acorda un
nou termen şi rezoluțiunea se pronunţă
sar oferi să
chiar dacă cumpărătorul
plătească prețul la bara justiției, (Duranton, XVI, No. 575; Duvergier, Vente,
I, No. 457; Troplong, Vente, Îl, No. 664;
Vente,
No. 550;
Suppl.,
Dalloz, Râp.,
Laurent, XXIV, No. 342; Baudry et Saignat, Vente, No. 547; Guillouaard, Vente,
II, No. 582).

cumpărătorul

părere,

altă

După

9.

poate face plata până când rezoluţiunea
nu a fost pronunţată. (Delvincourt, III,
p. 79, nota 1; Toullier, VI, No. 581),
10. După a treia părere, tribunalele
vor examina şi aprecia în mod suveran
cauza întârzierea plăţii. (Mass et Verg€
sur Zachariae, IV, $ 687, nota 27, p. 312).
11. Clauza rezoluiorie tacită nu operează de plin drept, ci rezoluţiunea trebueşte cerută şi pronunţată de justiţie
nu numai în materie de vânzare de imobile, ci şi în materie de vânzare de luRâp., Vente, No.
(Dalloz,
cruri mobile.
1264).

12. La vânzarea de lucruri mobile, după
judecătorul nu poate acorda
o părere,
cumpărătorului un termen de plată, deoarece art, 1655 c. civ. Îr. (1366 c. civ.
rom:), nu vorbeşte decât de imobile, iar
nu şi de lucruri mobile, (Troplong, Vente,
II, No. 665: Dalloz, R&p., Vente, No. 1262).

nu

va fi

excepţionale.

în

pericol

să

îm-

în anumite

altă părere,

13. După

prejurări

când

vânzătorul

piardă

lu-

nici

crul nici preţul, judecătorul va putea acorda cumpărătorului de lucruri mobile,

un termen de plată a preţului. (Duvergier,
Vente.

I. No.

Mareade,

436:

Art.

1654, No.

2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 356, nota 51,

p. 400; Laurent,

167;

Baudry_et

Guillouard,

XXIV, No. 341; Huc, X, No.

Saignat,

Vente.

Capitant, II, p. 479;
partea II, p. 414).
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Î[,

No,

Vente,
584;

549;

No.

Colin

Alexandresco,

|

et

VIII,

:

Codul

DESPRE

civil

Jurisprudență.
(Continuare dela 1924 până la 1927).
Clauza

1.

de

contract

stipulată

rezolutorie
nu

vânzare,

mai

întrun

poate

pro-

duce reziliere pentru neplaia la termen
a preţului de către cumpărător, dacă neepricinuită de
fost
a
fectuarea plăţii
motive independente de voinţa cumpărătorului — debitor al preţului — cum este
încetarea

din

vieaţă

vânzătorului

a

şi ne-

îndeplinirea formelor de punere în posesie a moştenitorilor. (C. Apel Bucureşti
S. II, 463 din 26 Noemvrie 4924, Dreptul
40

din

1925).

vânzări, dacă
de
92, In convenţiunile
părțile nu au prevăzut un pact comisor
expres de reziliere pentru neîndeplinirea
obligaţiunilor lor reciproce, un vânzător
nu

ar putea

pretinde

că

convențiunea

este

neprezenpentru
drept,
de
reziliată
la
tribunal,
la
cumpărătorului
tarea
autentificarea actului şi neplata restului de preţ la termen. Totuşi, în orice convenţie este subînțeleasă clauza rezolutorie
şi când se constată în fapt că cumpărăto-

rul nu

este de bună

prezentat
plătească
culpei lui
plată, ci
vânzarea.

credinţă

de a

se fi

la tribuna! să facă actul şi să
restul din preţ, atunci din cauza
nu i se mai acordă termen de
trebuie a se declara reziliată
(C, Apel Bucureşti $. Î, 84 din

51 Martie 1925, Bul. C. Apel 14 din 1925).
3. Potrivit art. 1020 şi 1021 ce. civ. în

contractele sinalagmatice ce nu cuprind
clauză rezolutorie expresă, neîndeplinirea obligaliunii luate de către una din
părți, nu desființează de drept contractul, desființarea lui având loc numai în
urma pronunțării de către justiţie prin o
hotărîre definitivă.
Deci. până la această pronunțare contractul fiind încă existent, nimic nu se opu-

Art. 1867

VINDERI

ne ca partea să împiedece rezoluţiunea lui,
îndeplinindu-şi obligaţia contractului, urmând numai să plătească daune-interese
din cauza întârzierii pusă în executarea
obligaţiunii. Aceste regule se aplică şi în
materie de vânzări imobiliare, art. 1566
c, civ,, special materiei, nefăcând decât
să reproducă regulele din art. 1020, şi 1021
c. civ.
Prin urmare, odată ce în speță însăşi
instanța

de

fond

constată

că,

convenţia

dintre părţi nu cuprinde pactul comisoriu expres pentru neplata la termen a
restului de preț datorit şi că acest pre!
a fost oferit în cursul instanţei, numai

cu violarea

disp. art. 1020 c. civ. a putut

(Cas. |, dec.
decide rezilierea vânzării.
din 7 Lunie 1926, Jur. Gen. 1926, No.
2
1187).

4.

In fapt:

vânzării

Acţiune

pentru

neplata

în

anularea

preţului,

unei

intenta-

tă după ce vânzătorul a cerut prin notificare, cumpărătorului. În instanţă cumpărătorul a cerui termen de plată, ceea ce
i sa acordat, dar la termenul fixat instanţa i-a refuzat amânarea cerută pe
alte motive şi a declarat reziliată vânzarea. Soluţia a fost confirmată de Inalta
Curte.
In drept: Deşi în principiu cineva poate
plăti prețul de cumpărare până ce ho- tărîrea dată e definitivă, totuși aceasta
nu se aplică în cazul când partea pusă
în întârziere prin acţiune nu şi-a îndeplinit obligaţiunea sa. În speţă, recurentul cerând înaintea instanţei un termen
de plată şi nefăcând plata în termenul de
10 zile acordate, dânsul a căzut în culpă
pentru neexecutarea obligaţiunii şi odată
culpa constatată, rezilierea contractului
se impune de drept. (Cas. I, dec. 3130 din
29 Iunie 1926, Pand. Săpt. 58 din 1926),

art. 1021 cu notele res-

5. A se vedea:

.

pective).

Art. 1367. — Când la o vânzare de imobile s'a stipulat că,.
în lipsă de plata preţului în termenul defipt, vânzarea va fi de
drept rezolvată, cumpărătorul poate plăti după expirarea termenului, pe cât timp nu este pus de vânzător în întârziere printr'o
interpelaţiune în formă; dar după asemenea interpelaţiune, judecătorul nu-i poate da termen. (Civ. 1020, 1021, 1079, 1366, 1651;
Civ. Fr. 1656).
les,
Text. fr. Art. 1656. — S'il"a 6t6 stipule lors de la vente d'immeub
la
vente
serait
râsolue
,
-convenu
terme
le
dans
prix
du
que, faute de paiement
tion du dâlai,
de plein droit, Vaequereur peut a&anmoins payer aprăs Vexpira
mais,
aprâs cetta
on:
sommati
une
par
tant quiil n'a pas 6t6 mis en demeure
”
d6lai.
de
accorder
lui
pas
peut
ne
e
sommation, le jug
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ALFABETIC

p. 437, 438).

(la doctrină)

ilitate 41,
Cherabilitate

Ofertă

Condiţiune rezolutorie expresă 1 urm.
_
Executarea
contractului

14, 15.

Facultate 14—16.
Imobil 1 urm.
_
Intârziere 3, 5—11, 13, 15.
Justiţie 2, 8.
Lucruri mobile 12, 13.

Codul

VINDERI

5, 9.

Ordine publică 10,

ar

Pact comisor fî.
Piata preţului 1 urm.

Rentă 17.

Rezoluţiune î urm.
Somaţie 3, 5—11, 13, 15.
Termeni sacramentali 4,
Vânzare 1 urm.

9.

(Alexandresco,

După

o

prevede

în

părere,

VIII,

chiar

contraci

că

civil

partea

dacă

în

II,

părțile

lipsă

de

plată la termen, vânzarea va fi rezolvită
de drept fără somaţie, cumpărătorul poate
oferi preţul până nu a primit o somație, deoarece vânzătorul nu poate fi scutit de a adresa cumpărătorului o somație
de
a
plăti.
(Duranton,
XVI,
No.
576).

Doctrină,
]. Părţile contractante pot stipula în
contractul de vânzare, prin o clauză forexpresă
rezolutorie
condiţiunea
mală,
denumită în
doctrină
pactul
comisor.
(Dalloz, Rep. Suppl., Vente, No, 551; Alexandresco, VIII, partea II, p. 432).
2, In acest caz, rezoluţiunea are loc de
plin drept, fără șă fie nevoie de intervenţia judecătorului, prin puterea singură a
contractului. (Baudry et Saignat, Vente.
No. 551: Guillouard, Vente, [I, No. 58;
Alexandresco, VIII. partea II, p. 436).
3. In cazul condiţiunii rezolutorie ex.
prese, chiar după expirarea termenului,
cumpărătorul.va putea plăti preţul, până
când vânzătorul nu va fi arătat cumpărătorului, prin o somaţie, intenţia sa de
a beneficia de
condiţiunea rezolutorie.
(Guillouard, Vente, Ii, No. 585).
4. Pentru exisienţa stipulaţiei condițiunii rezolutorii exprese,
nu este nevoie să se întrebuinieze termeni sacramentali. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1267).
5. Cumpărătorul, după o părere, poate
chiar după somaţie să plătească,
reţinând lucrul vândut. deoarece nu este admisibil ca somaţia prin care se cere 'cumpărătorului ca
să plătească,
să-l lipsească, imediat de dreptul de a executa
faptul care i se cere să-l îndeplinească,
(Duranton,
XVI, No. 577; 'Demante et
Colmet de Santerre, VII, No. 101 bis, II).
6. După altă părere. după ce s'a făcut
somaţia, rezoluţiunea vânzării are loc de
drepi, aşa
încât
cumpărătorul
nu mai
poate oferi plata preţului, somaţia având
de scop de a notifica voința vânzătorului
de a se prevala de dreptul de rezoluţiune.
(Duvergier, Venie, LI, No. 465: Lauren,
XXIV, No. 345; Huc, X, No. 168: Baudry
et Saignat, Vente, No. 552: Dalloz, Rp.

Suppl., Vente, No. 552; Guillouard,
II, No.

7.

Vente,

585).

Cumpărătorul

poate

însă

să

plă--

tească în momentul când primeşte somaţia, deoarece în acest caz el nu este în
întârziere, (Baudry ei Saignai, Vente, No.
D

8. Părţile

pot

prevede

că contractul

va fi rezolvit fără cerere în judecată,
somaţie sau altă punere în. întârziere şi
în acest caz contractul este
rezolvat de
drept în baza voinţei părților, justiţia
constatând numai dacă condiţiile din care
decurge rezoluțiunea au fost sau
nu în-

10. După altă părere, părțile pot conveni prin contract că în lipsă de plată a
preţului la scadență, vânzarea va fi rezolvită de plin drept, fără somaţie, deoarece această clauză nu e contrară ordinei publice. (Duvergier. Vente, I, No.
462: Troplong, Vente, ÎI, No. 668; Larombiere, Obligations,
Art.
1184,
No. 60;
Aubry et Rau, ed. 4-a. IV. $ 556, nota
30, p. 400; Dalloz, Râp., Obligations, No.
1207; Venie, No. 1270; Suppl.. Vente, No.
555; Laurent, XXIV. No. 548: Huc, X, No.
168: Baudry et Saignat, Vente, No. 553;
Guillouard. Vente, Il, No. 586; Planiol, IL,
No. 1524; Alexandresco, VIII, partea II,

p. 457, 458).

11. În acest caz, dacă plata preţului este

cherabilă,

pentru

a se

admite

rezoluţia

vânzării, vânzătorul va trebui să facă
dovadă că sa prezentat. la locul unde
trebuia să se
facă
plata.
(Duvergier,
Vente,
[, No. 462; Baudry
et Saignat,
Vente; No. 553; Alexandresco, VIII, par-

tea II. p. 440).
12.
Stipulaţia

,
pactului

comisor

se

poate face şi în vânzările de lucruri mobile, cu toate că art. 16056 c. civ. fr. (1567
c. civ. rom.) nu prevede stipulaţia acestui
pact decât la vânzările de imobile. (Duvergier,
Vente, I,
No,
461:
Troplong,
Vente, II, No. 667; Dalloz. Rep.. Vente,
No. 1269; Suppl., Vente, No. 551; Laurent,
XXIV, No. 343; Huc, X, No. 168; Baudry
et Saignat, Vente, No.
554;
Guillouard,
Vente, II, No. 587: Colin et Capitant, II,
p. 470: Alexandresco, VIII, partea II. p.
451,

nota

3).

3. La vânzările
de
lucruri
mobile.
când se stipulează pactul comisor, vânzătorul nu trebueşte să facă somaţie cumpărătorului, căci
rezoluția
vânzării are
loc de drept la expirarea termenului fixat

pentru

plată,

când

cumpărătorul

nu

mai

poate oferi prețul. (Duvergier, Vente, [,
No. 461: Troplong.
Vente, II, No. 667;
Dalloz. Rep., Venie, No. 1269: Colin ei
Capitant, IL. p. 47; Alexandresco, VIII,
partea ÎI, p. 451).

14, Pactul

comisor

este

stipulat,

în

principiu şi afară de convenţie contrară,
in iavoarea vânzătorului, care are facultatea să ceară
executarea
contractului.
(Dalloz, Rep., Suppl.. Vente, No. 554; Lau.

rent, XXIV, No. 549; Baudry et Saignat,
Vente, No. 553; Guillouard, Vente, II, No.
3 Alexandresco, VIII, partea II, p. 435,

15.
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Această

soluţiune are loc

chiar

în

Codul

civil

DESPRE

cazul când sa stipulat în contractul de
vânzare că rezoluţiunea va avea loc de
plin drept, în caz de neplată a preţului,
fără punere în întârziere, (Dalloz. R&p.,
'Suppl., Vente, No. 554; Baudry et Saignat,
Vente, No. 555; Alexandresco, VIII. partea II, p. 436).
16. In cazul când s'a stipulat în con“tractul de vânzare clauza rezolutorie expresă, chiar dacă vânzătorul a cerut mai
întâi plata prețului, poate cere ulterior
rezoluţiunea vânzării. (Dalloz, Râp. Vente,
No. 1524: Guillouard, Vente, II, No. 589).
17. Dispoziţiunile art. 1656 c. civ. fr.
(1637 c. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea
şi în cazul când sa stipulat ca pret al
vânzării
unui imobil, o rentă.
(Dalloz,
R&p., Obligations, No. 1207).
„A se vedea: art. 1020 şi 1021 din
codul civil cu notele respective.

de intimaiă ca un acont din preţul vânzării, vânzare care dela început a fost
prin vointa părţilor, desăvârşită şi deci
nu poate fi supusă rezilierii decât după
normele din art, 1020 şi 1021 e. e. peniru
cuniractele sinalagmatice în general, întrucât, pact comisoriu nu există, şi nici
punerea în întârziere anterioară achitării preţului de către cumpărătoare nu sa
ăcut.

Chiar

dela

1924 până

dacă Curtea de fond ar fi consi-

derat, clauza de reziliere a vânzării
tru neplata la termen a celei dintâi
ca

un

conf.
plăti

pact

comisoriu

art. 1567
preţul și

lui pe

cât

timp

c. c.
după
nu

expres,

—

penrate,
totuşi

cumpărătorul putea
expirarea termenu.

a fost pus

în întârziere

în mod formal; în speţă, fiind cert că
preţul a fost oferit şi depus înainte de
orice punere în întârziere, vinderea în
nici un caz nu putea fi reziliată de drept;
Prin urmare,
faţă
cu
principiile de
drepi care
cârmuesc
materia
vânzării,
instanțele de fond. fără nicio denaturaru
a faptelor şi fără a viola vreunul din

Jurisprudenţă.
(Continuare

Art, 1368

VINDERI

ia 1927).

]. Im legislaţia română, după cum rezultă din disp. art. 1297 şi 1298 c. civ.
arvuna are caracterul unei confirmaţiuni
a contractului, privindu-se ca un acont
din preţ şi ca atare. şi în cazul unei vânzări cu arvună fiecare din părţi este în
-drepi a cere executarea contractului dacă
el nu a fost reziliat de drept printrun
pact comisoriu expres, sau dacă executa” .
vea lui nu este imposibilă în fapt, sau
drept:
In speţă, din modul
cum
Curtea
de
fond motivează deciziunea sa, rezultă că,
această instanță consideră arvuna
dată

textele

invocate

au

făcut o bună

aplica-

țiune a art. 1021 c. civ., refuzând rezilierea vânzării şi constatând că depunerea
preţului efectuată înainte de orice punere
în întârziere este liberatorie pentru cumpărăioare, (Cas. Î, 185 din 8 Martie 1926,
Jurispr. Generală 1926, No, 1495).
2. În cazul când se acordă cumpărătornlui înaintea instanţei, un
termen de
plată şi nu-şi execută
obligaţiunea, acesta cade în culpă pentru neexecutarea
oblizaţiunii. (Cas. I. 3150 din 22 Iunie,
1926, Pand. Săpt. 38 din 1926).
Ă

Art. 1368. — Acţiunea vânzătorului pentru rezoluțiunea vânzării
este reală. Cu toate acestea vânzătorul nu se va putea prevala
de dreptul său, în contra autorităţii publice, nici în contra adjudecatarilor în vânzări silite, decât conformându-se, pentru acest
după urmă caz, regulelor prescrise în. procedură
1). (Pr. Civ. 59,

„565; L. Timbr. 21 8 1—b).

Bibliografie
Buzouan

V. Ga.,

Discurs,

Dreptul

(continuare).

53/1927, Curier

"ConsTANTINESCU JAc. N. Despre ipoteci, p. 161.
Doctrină.
() Cu toate
că
“tinde la desfințarea

acţiunea
rezolutorie
unui contract, ea este

“p.. 402).
“92; Acţiunea

Ă
rezoluțiunea

reală, lic că esie executată contra cumfie contra unui subpărătorului primitiv,
ashizitor. (Alexandresco, VIII, partea II,
în

II
vânzării

unui imobil va fi introdusă la tribunalul

situaţiei imobilului.
partea
ÎI, p. 407).

(Alexandresco,

VIII,

Jud.

53/1927;

3, Legea prevede două
restricţiuni la
invocarea rezoluțiunii şi anume:
Prima
restricțiune 'âste acea privitoare la expropierea pentru cauză de utilitate publică, deoarece prin expropriere imobilul
vânzătorului
intrând
în
domeniul public, rezoluția vânzării nu-l poate face
să reintre în domeniul privat al vânzătorului. (Colin et Capitant, Il, p. 480; Alexandresco, VIII, partea II, p. 408; Nacu,

III, No. 209, p. 261).

1) *Textul art, 1368 Cod. Civ. rom. lipseşte în Codul

4.

Cea de a doua

Francez.
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restricţiune

este pri-

Art.

DESPRE

1369-1370

Codul

VINDERI

vitoare la art. 565 pr. civ., potrivit căruia

civil

rezoluţiunea, faţă de care ordonanța sa
adus la îndeplinire. (Alexandresco, VIII,
partea II, p. 408, 409).

făcută
cumpărat,
adjudecarea bunului
după cererea unui creditor al cumpărătorului, purghează imobilul de privilegiile
şi ipotecile ce-l grevau, când ea a rămas definitivă. În acest caz, prin adjudecare vânzătorul ' pierzând privilegiul „cel
avea pentru plata preţului dobândit, pierde şi dreptul de a opune adiudecatarului

Jurisprudenţă,
(Continuare
1,

A

se

dela

vedea:

1924 până
art.

1415,

la 1927).
nota

4).

Art. 18369. — Acţiunea rezolutorie creată prin art. 1365, este
supusă la acelaşi mod de conservare ca şi privilegiul vânzătorului.
Fa nu poate îi exercitată, după stingerea acestui privilegiu, cu
vătămarea unei a treia persoane, care a câștigat dela cumpărător
drepturi asupra imobilului vândut, şi care's'a conformat legilor ca
să păstreze acele drepturi 1). (Civ. 1365, 1722, urm., 1730, 1737;
Pr. Civ. 722). .
Bibliografie

(continuare).

ConNsTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 161.
prescrisă,
zătorului

Doctrină,
1. Art. 565 din procedura civilă pune
la“ adăpost de rezoluţiune numai pe terţii
care au cumpărat imobilul vândut la licitaţie, iar nu şi pe acei care au cumpărat de bună voie, pentru care sa prevăzut dispoziţia art. 1369, ce. civ. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 409).
:

2, Dispoziţiunile

art.

1369

ce, 'civ. rom.

sunt împrumutate din art. 7 din Legea
franceză din 25 Martie
1885.
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 409).
3. Dispoziţiunile art. 1369 c. civ. rom.
se aplică şi în cazul prevăzut de art. 1367
c. Civ. rom., cu toate că se referă numai
la art. 1365 c. c. rom. (Troplong, Transcription, No. 502; Huc, X, No. 169; Bau-.

dry

et

Saignat,

Vente,

„illouard,
Vente,
II,
drosco, VIII, partea
412).

No.

584;

No.
605;
II, p. 410,

Gu-

Alexannota 1,

-

.

4, Acţiunea rezolutorie nu este supusă
unei publicităţi speciale, ci ea se păstrează
numai prin înscrierea privilegiului vânzătorului, aşa încât stingerea acestui privilegiu, aduce faţă de terți şi stingerea
acţiunii rezolutorie, (Alexandresco, VIII,
partea II, p. 410).

„. Dispoziţiunile

art.

1369

c.

civ.

nu

se ocupă de părțile contractante între care
există acţiunea rezolutorie,
dacă nu e

indiferenti dacă privilegiul vânsar fi perdut sau dacă vânzăto-

rul ar fi -renunţat la el. (Baudry et Saignat, Vente, No. 580; Guillouard, Vente,

ÎL, No.

595;

p. 410, 411).

Alexandresco,

VIII, partea

II,

6. Prin terţi se înţeleg toţi acei cari
au obţinut dela cumpărător drepturi asupra imobilului vândut şi care au făcut formalităile necesare pentru ca aceste drep:
turi să lie opozabile altor persoane, (Alexandresco, VIII, partea II, p. 411).
7. Astfel sunt terţi creditorii ipotecari
ai cumpărătorului iar nu şi creditorii săi
chirografari,
cari nu
au
niciun
drept
asupra
imobilului
vândut.
(Iroplong.
Transeription. No. 290; Huc,
XVI, No.
16; Baudry et Saignat, Vente, No. 581;
Guillouard, Vente, II, No. 595; Alexandresco, VIII, partea II, p. 411),
8. Art. 153609 c. civ. se aplică numai
acţiunii rezolutorie pentru neplata prețului nu şi acţiunii care ar avea de cauză
neexecutarea
altei obligaţii din partea
cumpărătorului.
(Demolombe,
XXV,
No.
505; Larombiere, Obligations, Art, 1184,

No.

16, 64;

Demante

et Colmet

de

San-

terre, V, No. 105 bis, VI; Baudry et Saignat, Vente, No. 582, 585; Guillouard Vente,
II, No. 600; Planiol, II, No. 1570; Alexandresco, VIII, partea II, p. 412).
,

__ Art. 1810. — La vânzări de denariate?) şi de lucruri mobile,
vânzarea se va rezolvi de drept și fără interpelaţiune, în folosul
vânzățorului, după expirarea termenului pentru ridicarea lor. (Civ.
„1)A se vedea nota de sub textul ast.
transcripţiilor din 23 Martie 1833,
2) „Denariate“, adică: „productie“.

1295, Ca

şi acesta,
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art. 1369 este luat din legea

franceză

asupra

Codul

civil

DESPRE

1020, 1021, 1025, - 1079,
Civ. Fr. 1657).

Art. 1370

VINDERI

1300, 1365,

1730; C.

com.

67,

68, 69;

Teat. fr. Art. 1657. — En matitre de vente de denrtes et effets mobiliers,
la. resolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommationifau profit
du vendeur, aprăs lexpiration du terme convenu pour le retirement.
Bibliografie

(continuare).

Baucăn I., Notă sub C. Apel Bucureşti S. [1,47 din 17 Aprilie 1924, Pand. Rom. 1925, 1,91;
PașareGa Dem., „(Câteva observațiuni asupra art. 1370 cod. cio.“, Pand. Rom. 1926, IV, 57.
INDEX
(a

ALFABETIC
doctrină)

Acţiuni negociabile 21, 22.
Bursă 24,
Cheliueli
Cheltueli
Cheltueli
Cheltueli

22.
26—31.
de întreţinere 30.
de reparaţii 31,
excesive 23.

Cheltueli necesare 27.

Cheltueli

utile 27.

Civile afaceri 20.

Iatârziere 7, 12, 14, 18,
Justiţie 8, 12, 13, 18.
Lucruri mobile 14, 21, 29.
Magazii 15.

Mărfuri 14, 15, 21,
Moştenitori 23.
Obligaţiuni

24,22,
Pază 26.

negociabile

Culpă 81.

Plata preţului 6.
Predare 1, 19.
:
Predare parţială 19,

Indivizibilitate 19.

Producte 14, 15, 21.
Raţiune 15,
Retuz 13.
|
Reparații mari 31.
Responsabilitate, 5.
Rezoluţiune î urm.
Ridicare î urm.
Somaţie 7, 12, 14, 18,
Termen 2—4, 7—10, 14.
Termen suficient 4.
Valori industriale 21, 22.
Vânzare î urm.

Comerciale afaceri 20.
Conservare 26,
Daune-iaterese 24, 25.
Depuzit 12, 18.
Deteriorări 15.
Dol 5.
Efecte publice 21, 22.
Executarea
contractului
16—18,
Facultate 16, 23.
Favoare 9, 10.
Fructe 30, 34.
Greşală 8, î1.
Imobile 29,

Principii generale

12, 13.

Doctrină,
].

Obligaţia

principală

a

vânzătorului

este să predea lucrul vândut cumpărătorului, care are însă obligatia să ridice
lucrul vândut. (Dalloz, Rep., Vente, No.
1595; Baudry et Saignat, Vente, No. 59%;
Guillouard, Vente, ÎI, No. 628; Alexandresco, VIII, partea II, p. 368).
5
2. Cumpărătorul este obligat să ridice
lucrul vândut la termenul fixat de părți.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 556 text
şi nota 1, p. 594; Dalloz, Râp., Vente, No.
1596: Suppl.,
Vente,
No. 59; Laureni,
XXIV, No. 509; Baudry et Saignat, Vente,
No. 593; Guillouard, Vente, II, No. 629;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 368). ,
3, In cazul când prin convenţie nu sa
fixat un termen, cumpărătorul trebueşte
să ridice lucrul vândut imediat după vânzare. (Beudant, Vente, No. 170; Mass6 et

Verg&

sur

Zachariae,

IV.

$ 687,

nota

2,

p. 505; Aubry et Rau ed. 4-a, IV, $ 356,
p. 394; Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No.
505; Baudry et Saignat, Vente, No. 59%;
Guillouard, Vente, II, No. 629; Alexandresco, VIII, partea II, p. 569, noia 1).
4. În acest caz, însă, cumpărătorul are
dreptul la termenul moralmente necesar
pentru ridicarea lucrului vândut. (Aubry

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 356 p. 394; Dalloz,.
Rep., Suppl., Vente, No. 595: Baudry et
Saignat,
Vente,
No.
593;
Guillouard,
Vente, II, No. 629; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 569, nota 1).
,

5.

In

cazul

când

cumpărătorul

nu

ri-

dică lucrul vândut la termenul convenit,
vânzătorul este
descărcat
de
obligaţia
păstrării lucrului şi deşi răspunde de dolul său, însă el nu răspunde de greşala
sa. (Troplong, Vente, II, No. 676; Dalloz,
Rep., Vente, No. 1397).
o
6. Dispoziţiunile aria. 1657 ce. civ. fr.
(1370 c, civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea numai în cazul când cumpărătorul
nu ridică mărfurile vândute,
iar nu şi în
cazul când nu plăteşte preţul, caz în care
dacă cumpărătorul
a vândut lucrurile,
vânzătorul va avea dreptul să ceară plata
prețului sau rezoluţiuneu vânzării potrivit dispoziţiunilor art.
1654
ce. civ, în,
(1565 c. civ, rom.). (Dalloz, Râp., Suppl,
Vente, No, 608; Baudry et Saignat, Vente,
No. 603; Guillouard, Vente, II, No. 655).

7.

Când

părțile

nu

au

fixat niciun

termen de ridicarea lucrurilor vândute,
după o părere, vânzătorul va trebui să
someze pe cumpărător să-şi ridice lucrurile întrun anumit termen și dacă acesta
nu se execută, vânzătorul va putea socoti vânzarea rezolvită de drept în folosul său. (Duvergier. Venite, I, No. 474;
Troplong, Vente, II, No. 679; Dalloz, Rep.
Vente, No. 1403).
8. După altă părere, dispoziţiunile art.
1657 c, civ. în. (1370 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai când s'a fixat un
termen de ridicare, iar dacă nu sa fixat
nici un termen, cumpărătorul va putea
ridica lucrurile vândute până când nu sa
rezolvat vânzarea prin justiţie. (Duranton, XVI, No, 583; Demolombe, XXV, No.
545; Larombitre, Obligations, Art, 1184,
No. 50; Mass6 et Verg6 sur Zachariae,
IV, $ 687, nota 4, p. 506; Marcad6, Art.
1657, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 556, nota 3, p. 395; Baudry et Saignat,
Vente, No. 597: Guillouard, Vente, II, No.
652; Colin et Capitant, II, p. 475; Alexandresco, VIII, partea II, p. 372, 375, 374)..

9,

(1370
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Dispoziţiunile
c.

civ.

rom.),

art.

nu-şi

1657

c. civ.

găsesc

fr.

aplica-

Art.

13870

DESPRE

țiunea când termenul de predare a fost
consimţit de cumpărător în favoarea vânzătorului iar unu de vânzător în favoarea
cumpărătorului.
(Dalloz,
R€p.,
Suppl,,
Vente, No. 600; Baudry et Saignat, Vente,
No. 602; Guillouard, Vente, Il, No. 635).
10. In caz de îudoială, se va considera
că termenul a fost stipulat în favoarea
ambelor părţi şi deci că art. 1657 ce. civ.
fr. (15370 c. civ. rom.) este opozabil cumpărătorului. (Dalloz, Rep., Suppl., Vente,
No. 600).
,
11. In cazul
când ridicarea
lucrului
vândut nu s'a putut face din faptul vânzătorului, acesta nu va putea invoca dispoziţiile art. 1657 ce. civ. fîr. (1370 c. civ.
rom.). (Dalloz, Râ&p., Suppl., Vente, -No.
607; Lyon-Caen
et Renault, Trait6 de
droit comercial, III, No. 126; Baudry et
Saignat,
Vente,
No.
601;
Guillouard,
Vente, II, No. 655; Alexandresco,
VIII,
partea II, p. 575).
12. Potrivit principiilor generale, în
cazul când cumpărătorul nu ridică lucrul
vândut, vânzătorul va trebui să-l pue în
înțârziere prin o somaţiune sau alt act
echivalent, iar dacă nici în acest caz cumpărătorul nu ridică lucrul şi vânzătorul
are nevoie de locul unde este pus, el va
cere şi obține dela justilie autorizaţia de
a-l pune în depozii întrun alt loc. (Duranton, XVI, No. 555; Duvergier, Vente,
I, No. 468: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $356,

text şi nota 2, p. 395; Dalloz, R&p., Suppl,,

Vente, No.
No. 594).

13.

De

596;

Baudry

asemenea,

et Saisnat,

potrivit

Vente,

principiilor

generale, dacă cumpărătorul refuză să ridice lucrul vândut, vânzătorul poate cere
în
justiţie,
potrivit
dispoziţiilor
art.
1184 ce. civ. fr. (1021 ce. civ. rom.) rezoluţiunea vânzării. (Aubry
et Rau.
ed.
4-a, IV, $ 556, text şi nota 2, p. 395; Dalloz, R€p.. Suppl.. Vente, No. 597; Laurent,
XXIV, No. 511; Baudry et Saignat, Vente,
No. 594).
14, Acesie. soluțiuni însă aplicabile în
dreptul comun nu-şi găsesc aplicaţiunea
la vânzări de producte şi de lucruri mobile, la care art. 1657 c. civ. fr. (1370 ce.
civ. rom.) stabileşte o regulă specială şi
exorbitantă că rezoluţiunea vânzării are
loc de plin drept și fără somaţie după
expirarea termenului
pentru
ridicare.
(Dalloz, Râp.,
Vente,
No.
15308; Suppl,
Vente, No. 59%; Alexandresco, VIII, partea

II. p. 571, 572).

15, Rațiunea
dispoziţiei
excepţionale
prevăzută de art. 1657 c. civ. îr. (1370 c.
civ. rom.) este rapiditatea obligaţiilor comerciale, vânzătorul de mărfuri neputând
aşteaptă ca mărturile vândute să fie ridicate de cumpărător, atunci când va voi,
vânzătorul având nevoie de magaziile sale
pentru a pune alte mărfuri şi apoi întârzierea cumpărătorului de a'ridica la timp
productele. poate aduce deteriorarea
lor.
(Pothier, Obligations, II, No. 672; Beudant

VINDERI

Codul

civik

Vente, No. 170; Mouszlon, III, No. 625: Demante et Colmet de Santerre, VII, No.
102 bis; Laurent, XXIV, No. 512; Baudry
et Saignat, Vente, No. 594; Guillouard,
Vente, II, No. 650: Planiol, II, No. 535;
Alexandresco, VIII,
partea
II,
p. 371.
nota 2).
16.

Vânzătorul

de dispoziţiile
civ.

rom.).

nu

art.

este

1637

deoarece

obligat

ce. civ.

rezoluţia

să

Îr.

uzeze

(1570 c.

aceasia

este-

facultativă pentru dânsul, el putând să:
ceară executarea pură şi simplă a vânzării. (Beudant. Vente, No. 170: Dalloz,
Rp. Vente, No. 1405; Suppl., Vente No.
605; Baudry et Saignat, Vente, No. 59%;.
Planiol, II, No. 1525: Alexandresco, VIII,
partea II, p. 575, 576).
17. Dacă vânzătorul a ales calea rezoluțiunii, el nu mai poate cere executarea vânzării.
(Dalloz,
Râp.,
Suppl..
Vente, No. 605).
18. In cazul când vânzătorul a ales.
calea executării, el are dreptul ca după
ce va fi somat pe cumpărător să ridice
lucrul şi el nu sa conformat, să ceară
autorizația justiţiei să 'pue lucrul întrun
loc determinat. pe cheltuiala şi riscul cumpărătorului.
(Dalloz,
Rep.,
YVente, No.
1405).

19. In cazul când predarea

lucrului

se

face în părţi şi la date diferite, dacă
cumpărătorul nu ridică prima parte din
lucru, vânzătorul poate cere rezoluţiunea:
vânzării, care,
în
principiu, trebueşte
considerată ca indivizibilă afară de convenție contrară.
(Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Vente, No. 601; Laurent. XXIV, No. 513:
Huc. X, No. 173: Lyon-Caen et Renault,
III, No. 125: Baudry et Saienat. Vente,
No. 599: Guillouard, Vente, Il, No. 634;
Alexandresco, VIII, partea II. p. 375),

20.

Dispoziţiunile

art.

1657

c. civ.

fr.

(1570 e. civ. rom), îşi găsesc aplicaţia,
după părerea
dominantă, nu numai
la:
vânzările civile, ci şi la vânzările comerciale. (Duranton, XVI, No. 580: Troplong, Vente. II. No. 680;
Mass6, Droit
commercial, III, No. 1857; Dalloz, Rep...
Suppl., Vente, No. 602: Laurent,
XXIV,
No. 312 bis; Huc, X, No. 173; Lyon-Caen.
et Renault, Trait6 de droit comercial, III,

No.
596;

121: Baudry et Saienat. Vente, No.
Guillouard, Vente, IL. No. 637: Ale-

xandresco,

Contra:

Aubry et
5, p. 395).

21.

VIII,

Duvergier,
Rau,

partea

ed.

Dispoziţiunile

II,

Vente.

4-a,

art,

p.

LI,

IV,

1657

$

376,

577;

556,

nota:

No.

ce, civ.

475:

fr,

(1370 C. €lv. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea.
numai la vânzările de producte şi de alte.

lucruri mobile, precum
efecte
publice,
valori industriale ete. (Alexandresco, VIII,
pariea

22.

ÎI,

p.

372).

Dispoziţiunile

art.

1657

e.

civ.

fr,

(1570 C. Civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea
la vânzările de efecte publice, de valori
mobiliare,
acţiuni,
obligaţiuni
care se
negociază în bursă sau afară din bursă.
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'Dodul

civil

(Dalloz,

DESPRE

Rep.,

Suvppl.,

Vente

No.

60;

Laurent, XXIV, No. 314; Lyon-Caen
ei
Renault, III, No. 122; Baudry et Saignat.
Vente, No. 595; Guillouard, Vente, II, No.
658; Alexandresco,
VIII, partea Ik p.
372).
23,

Numai

vânzătorul,

reprezentanţii săi
vânzării pentrucă
vândut, iar nu şi
poate

să

ceară

moştenitorii

sau

pentru

24. În cazul când

cumpărătorul

ri-

nu

„dică lucrul vândut, vânzătorul are dreptul să-i ceară
plata
de daune-interese
pentru prejudiciul ce i sa cauzat prin
neîndeplinirea
obligaţiei
de
ridicare.
(Duranton, XVI, No. 533; Duvergier, Venie,
], No. 470; Troplong, Vente, Il, No. 681;
Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 356, text şi
mota 2, p. 59%; Dalloz, Rp, Vente, No.

Suppl.,

Vente,

No.

609; Laurent,

IXIV, No. 317: Baudry et Saienat, Vente,
No. 594; Guillouard, Vente, II, No. 636;

„Alexandresco,

VIII, partea

25. Pentru
acordarea
-rese, vânzătorul va trebui

rejudiciului
suferit.
“Suppl., Vente, No. 610).

[I, p. 376).

(Continuare

dela

Rep.

26. Dacă cumpărătorul nu ridică lu„crul vândut la termenul stipulat, vânzătorul va avea dreptul să ceară restituirea
cheltuelilor ce a fosi obligat să facă cu
paza şi conservarea lucrului. (Troplong,
Vente. II, No. 685; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 356, text şi nota 6, p. 596; Dalloz,
Rep., Vente, No. 1407; Laurent, XXIV, No.
310; Guillouard, Vente, Il, No. 636; Alexandresco, VIII, partea II, p. 576, 378).
27. În acest caz, cumpărătorul va trebui să restitue vânzătorului, nu numai
-cheltuelile absolut necesare ce le-a făcut,
ci şi cheltuelile utile făcute de bună cre-dinţă ca un bun părinte de familie. (Troplong, Vente, II. No. 685; Dalloz, Rep.
Venie, No. 1407).
28. Cumpărătorul nu poate fi obligat
să restitue vânzătorului, cheltuelile exce-sive ce aceasta le-ar fi făcut. (Troplong,
Vente, II, No. 683: Dalloz, Râp., Vente,

1924 până

la 1927).

]. Art, 1570 din codul civil, nu este
aplicabil vânzărilor comerciale întrucât
potrivit art. i din codul comercial, ele
irebuesc să ilie reglementate numai de
dispoziţiunile speciale ale acestui codice,
adică art. 67 şi numai în lipsa unor asemenea dispozițiuni ar urma să se aplice
codul civil. (C. Apel Bucureşti $. I|, 47
din 17 Aprilie 1924, Pand. Rom,
1935,
II, 9).
2. În lipsa clauzei rezolutorii exprese
în contractele sinalagmatice, neîndeplinirea obligaţiei luată de una din părţi
nu desființează de drept contractul, ci această desființare trebue cerută prin justiţie.
Din termenii generali întrebuinţaţi atât
în art. 1020 codul civil cât şi în art. 1565

codul civ. rezultă

de daune-intesă facă dovada

(Dalloz.

Jurisprudenţă,

un

fapt al său, (Troplong. Vente, Il, No. 682;
Dalloz, !R&p., Vente, No.
1406; Suppl,
Vente, No. 604; Lyon-Caen et Renault,
Trait de droit commercial, III, No. 126;
Baudry et Saignat, Vente, No. 600; GuColin et
636;
No.
Yente, Il,
illouard,
“Capitant, II, p. 477; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 375).

1404:

I, No. 470; Troplong, Vente, II, No. 684;
Dalloz, Râp., Vente, No. 1409).
31. In acest caz însă, cheltuelile făcute cu reparaţiuni mari, îi vor fi restituite de cumpărător, deoarece ele sunt o
sarcină a proprietăţii. (Troplong, Vente,
11, No. 684; Dalloz, Râp., Vente, No. 1408).

pot
cere
rezoluțiune
nu sa ridicat lucrul
cumpărătorul care nu
rezoluţiunea

Art. 1370

VINDERI

că se află subînţeleasă

condiţia rezolutorie iacită nu numai în
vânzările imobiliare, dar şi în acele mobiliare. Legiuitorul deroagă în această
privință dela regula înscrisă în art. 1021
şi 1565 codul civ., în virtutea căreia condiţia rezolutorie nu rezilează de drept
vânzarea, atunci când este vorba de vânzări de producte
(denariate) şi lucruri
mobile, căci art. 1570 codul civil prevede
în mod clar că la asemenea vânzări, convenlia se va rezolvi de drept şi fără
interpelaţiune în
folosul
vânzătorului,
după expirarea termenului pentru ridicare.
Această excepțiune are
a se înţelege
numai în folosul vânzătorului. Deci, cumpărătorul nu se poate prevala de dispozițiile art. 1570 codul civil, ci urmează a
uza de calea acțiunii în justiție în ce
priveşte rezilierea. având şi dreptul la
daune ori de câte ori culpa are a se imputa vânzătorului, aplicându-se în acest
caz principiile generale dela culpa contractuală.

În speţă, intimaţii vânzând

fructele din

livada lor apelantului, fără a stipula un
termen de predare şi primind aconturi
privitoare
din preţ în sumă de 3000 lei, — cumpăcheltuelilor îşi găsese aplicaţiunea la i- „ rătorul cerând pe cale de acțiune numai
mobile ca şi la lucrurile mobile. (Dalloz,
restituirea
sumei,
îndoit — adică 6000
R&p., Vente, No. 1407).
lei — fără a cere în principal rezilierea
vânzării şi fără a stabili culpa vânzăto30. Dacă
după
facerea contractului
rului; acţiunea i-a fost respinsă ca nere“vânzătorul a perceput fructele lucrului în
gulat introdusă. (Trib. Fălticeni sent, No.
baza convenției încheiate, cheltuelile de
55 din 1 Mai 1925, Jurispr. Gen. 1925, No.
întreţinere, care sunt o sarcină a fructe1451).
lor îl vor privi pe el. (Duvergier, Vente,

No. 1407).
29, Soiuţiunile

,
la restituirea

—
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“Art, 1371

- DESPRE VINDERI
CAPITOLUL
'Despre

rezoluțiunea

Codul civil

VI.

vânzării

prin

răscumpărare.

Art. 1371. (Abrogat!). — Deosebit de cauzele de anulare sau
de rezoluţiune cuprinse în acest titlu, şi de cele comune la toate
convenţiunile, contractul de vânzare se poate rezolvi și prin îacultatea de răscumpărare ce-și poate rezerva vânzătorul. (Civ.
948, 950, 952, 953, urm, 961, 969,
urm. 1311, 1320, 1326 urm., 1331,

1372

urm.,-1900;

Civ.

Tezi. fr. Art. 1658.
lution deja expliqudes dans
conventions, le contratde
rachat et par la vilet€ du

Fr.

1658).

V. Ga,

ConsranrINEsCU

Discurs,

Anulare

1, 2, 5—8,

Anulare parţială 8.

Apreciere

24, 23,

Cheitueli. 18.
Condiţiune 20.

Daune-interese 19.

6,

.

Deosebire 1.
Divizibilitate 8, 13.
Drepturi reale 23, 24,
Efecte 17—19, 22, 23,
Executare parţială 13.
Fraudă 22.

18.

Indivizibilitate
Intenţie 13.

8,

3/1927,

Justiţie

12, 20.

Lucruri

mobile

Leziune

4.

24.

Naulitate, a se vedea
vântul: „Anulare“,

„ Confirmare 7.
Consiniţimânt 21—94.
" Contract sinalagmatic
10.

imobil

Dreptul

ALFABETIC
doctrină)

16, 20.

cu-

Plata preţului 11, 15,
Predare 15,
Preţ unic 13.
Ratiticare 7.
Reciprocitate 6.
Resciziune 4.
Revânzare 23,
Rezoluţiune 1, 3, 4, 9—20,
22—24.
Ridicare 14.
Sarcine reale 23, 24,

Vânzare 1 urm,
Vânzare nouă 23,

13,

1. Nu trebueşte să se confunde rezoluțiunea cu nulitatea. (Dalloz, Rp., Vente,
No.
1432; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 441, nota 4).
.
2. In caz de nulitate, actul a fost totdeauna atins
de
viciu.
(Dalloz, Râp.,
Vente, No. 1452; Alexandresco, VIII, partea II, p. 441, nota 4).
gină

că

era

dacă

Curier

Jud.

lierea
oricât
menea
tului
tea II.

5.

53/1927;

vânzării pentru cauză de leziune,
de mare ar fi ea, deoarece o aseacţiune e contrară spiritului drepmodern.
(Alexandresco,
VIII, parp. 442).

Potrivit

dispoziţiunilor

art.

1658

ce.

civ. îr. (1571 c. civ. rom.), vânzarea poate
fi anulată pentru cauzele comune tuturor

convențiunilor.

(Dalloz,

Râp.,

Suppl,

,
Vente, No. 611).
6. In vânzare, dacă obligațiunile uneia
din părţi sunt anulate, vor fi anulate şi
obligaţiile
celeilalte
părți
contractante,
eoarece în acest contract, ca și în orice
alt
contract
sinalagmatic,
obligaţiunile
sunt reciproce. (Dalloz, R&p.. Vente, No.

1499).

Doctrină,

- 3, In caz

1307
1365,

(continuare).

Jac. N., Despre ipoteci, p. 165.

- INDEX
(a

1304,
urm.,

— Ind6pendamment des eauses de nullit6 ou de râsoce titre, et de celles qui sont communes ă toutes les
vente peut âtre r6solu par lexercice de la facult6 de
prix.
Bibliografie

Buzoucan

1019 urm., 1157,
1347, 1349, 1355

de

valabil

se va

rezoluţiune,
însă

părțile

întâmpla

actul
au

la ori-

convenit

o anumită

ipo-

a admis

rezi-

teză, actul se va considera că nu a avut
loc sau dacă una dintre părți nu-şi execută obligaţia sa, cealaltă cere ca şi ea
să fie descăreată de obligația sa luată
prin contract.
(Dalloz, Râp.,. Vente, No.
1452; Alexandresco, VIII, partea
II, p,
„441, nota 4),

„ 4. Legiuitorul

român

nu

7.
prin

Unele nulităţi pot îi acoperite fie
o ratificare posterioară a contrac-

tului,

fie prin

era

atins

No.

1495).

8.

repararea

contractul.

In cazul

când

viciilor

(Dalloz,
:

sa

de

R&p.,

care

Vente,

cerut

nulitatea

obiectele

vânzării

vânzării din cauza unui viciu care aţingea numai o parte a contractului, nulitatea va fi pronunţată pentru o parte
sau

peniru

tot.

după:

cum

pot sau nu fi divizate, fie după natura
lor, fie după
modul cur părţile le-au
considerat
în contract,
(Laurent,
XXIV,
No. 575; Guillouard, Venite, II, No.
643;
Comv.:_Dalloz,
Râp.
Vente,
No.
142%;
Suppl.. Vente, No. 621).
„9. Potrivit dispozitiunilor art, 1658 c.
civ, în. (1371 ce. civ. rom.), vânzarea
poate
fi rezolvită pentru cauzele de rezoluţiune
comune
tuturor
convențiunilor.
(Dalloz,
Rep., Suppl.. Vente, No. 1658).

1) Legea

contra eametei, (Mon. of. 77 din 2 Aprili
e 19 37). Art. 4, al. 2. — Contractele
i
cu pact
de ră scumpărare şi antichreză,
de vânzare
.ce SS ver incheia între Părți,
nule de drept » iar 4 dispoziţiuni
după data promul Igării legii de
E
la I art, 13H4
3 —
faţă, sunt
inclusiv
Cod.
corespunzătoare din codurili e
civ., Art,
—
i
siv
civile în vigoare în teritoriile
Cod.
civ.
şi articolele
unite, Se pe.
1708 inclu
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Codul

civil

DESPRE

10. Un contract de vânzare poate îi
rezolvii, în principiu, ca orice altă convenţiune . sinalagmatică, pentru motivul
că una dintre părți nu-şi execută obligaţia sa, prin aplicaţia regulei generale
prevăzută în art, 1184 ce. civ. fr. (1020 şi
1021 c. civ. rom.). (Dalloz, Rp., Vente,
No. 1455; Suppl., Vente, No. 612).
11. In materie de vânzare, legea sa
ocupat.

în

special,

de

rezoluţia

pentru

neplata
preţului
sau pentru
cauza
că
cumpărătorul nu a luat în primire lucrul
vândut, însă aceste două cazuri nu sunt
singurele când poate fi rezolvită vânzaea, (Dalloz,
Râp.,
Suppl..
Vente, No
12. Rezoluţiunea peniru neîndeplinirea
obligaţiunilor uneia dintre părți, nu are
loc de ptin drept, ci trebueşte pronunţată
în urma unei cereri în justiţie. (Dalloz,
R&p., Vente, No. 1435).

13.

Rezoluţiunea

poate

fi pronunţată

pentru întregul contract, chiar dacă nu s'a
executat numai o parte din vânzare, când
contractul nu poate fi divizat în intenţia
părților şi aceasta se presupune în cazul
când vânzarea s'a făcut pentru un sinEU pret. (Dalloz, Rep., Suppl.. Vente, No.
14. Rezoluţiunea vânzării pentru neexecutarea condiţiunilor poate fi cerută în
acelaş timp de ambele părţi contractante.
(Dalloz. Rep., Suppl., Vente, No. 616; Guillouard. Vente, II, No. 642).
15. Astfel, vânzătorul poate cere rezoluţiunea vânzării pentrucă cumpărătorul
nu şi-a executat obligația sa de a plăti,
iar cumpărătorul poate pe de altă parte
să opună vânzătorului neexecutarea obligaţiei sale de-a
preda
lucrul
vândut.
(Dalloz. R&p., Suppl.. Vente, No. 616; Guillouard, Vente, Il, No. 642).
16. In acest caz, tribunalul va cerceta
care dintre părţile contractante a refuzat
cea dintâi să-şi execute obligaţia şi deci
a dat ocazie celeilalte părţi să refuze a-și
execuia obligaţia sa şi va pronunţa rezoluţia contra aceleia dintre ele, care a
violat cea dintâi contractul. (Dalloz, Râp.,
Suppl., Vente, No. 616: Guillouard, Vente,
II, No. 642).
17, Efectul rezoluțiunii este de a repune pe părţi în situațiunea în care se
aflau. dacă nu ar fi fost încheiat contractul. (Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No, 615).
18. Astfel, în acest caz, vânzătorul câre
îşi reia imobilul vândut, trebueşte să despăgubească pe cumpărător de toate cheltuelile:ce le-a făcut acesta cu acest imobil. (Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No, 615),
19, Partea din greşeala căreia sa rezolvit vânzarea, poate fi condamnată să
plătească celeilalte părți daune-interese.
(Dalloz. Râp., Suppl.. Vente. No. 614).
rezoluțiunea unui
când
20. In cazul

contract

nu

are

loc

de

drept,

tribunalul

poate să acorde rezoluțiunea întrun mod
condițional. (Dalloz, Râp.. Suppl., Vente,

No. 618).

—

Art,

VINDERI

1871.

2]. Contractul de vânzare poate fi anulat prin consimțimântul mutual al păr
ților contractante, ca orice alt contract
consensual şi acest mod de anulare se

numeşte

No.

reziliere.

(Dalloz,

R€p.,

1412).

|

Vente,
.

29, Rezoluţiunea de bună voie a vânzării, făcută fără fraudă, din cauză că
una dintre părți nu şi-a executat obligaţia sa, produce aceleaşi efecte ca şi. rezoluțiunea pronunțată prin justiţie. (Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 619).
23. Dacă anularea voluntară sau rezilierea contractului a fost făcută din pura
voință a părților, ea constitue o vânzare
nouă, o retrocedare care lasă să subsiste
sarcinile reale constituite de cumpărător
asupra imobilului vândut; dacă însă anularea sa produs din cauză că ună dintre părţi nu-şi execută obligaţia sa, ea
previne o rezoluțjiune judecătorească şi
toate sarcinile reale constituite de cumpărător vor dispare, vânzătorul primindu-şi imobilul vândut liber de toate aceste sarcine. (Dalloz, Râp., Vente, No.
1415

urm.).

24. In ceea ce priveşte rezoluțiunea de
bună voie a vânzării lucrurilor, mobile,.
nu sunt susceptibile de sarcini reale, ea
produce aceleaşi efecte ca şi rezoluțiunea
prin justiție, vânzarea fiind socotită că
nu a avut loc
niciodată. (Dalloz, Rp,
Venite, No. 1418).

Jurisprudenţă.
(Continuare dela 1924 până la 1927).
]. Este discuţiunea de a se şti dacă:
vânzătorul mai are sau nu calitatea de a
exercita facultatea de răscumpărare, din
moment ce înăuntrul termenului de 5 ani în care âvea această facultate a încetat
de a mai fi proprietarul imobilului vândut.
În principiu, prima
condiţiune
ce se
cere, peniru a exercita orice acţiune în
general, este existenţa unui drept în pa- trimoniul aceluia care
iîntentează acţiunea, care nu se poate introduce decât de
titularul dreptului sau de un reprezentant al său, atunci când dreptul se găseşte transmis unei alte persoane aşa că numai
acesta singur sau reprezentanții
săi vor avea calitatea să stea în instanţă

pentru

apărarea

unor

asemenea.

drepturi.

În speţă, se constată din acte şi este necontestat de părți cum că, posterior actului de vânzare cu clauză de răscumpărare din 24 Februarie 1914 şi miai înainte
ca Şt. P., să introducă procesul de faţă,
imobilul în litigiu a trecut, în urma unui
partaj voluntar, în patrimoniul altor moştenitori ai defunctului F., imobil pe care
şi ei l-au vândut unei alte persoane,
Aşa fiind, acei moştenitori sunt presu-

puşi că stăpânesc.bunul dela moartea au-

torului
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lor

şi ca

atare

numai

ei sunt

în

-

Art. 1372

DESPRE

drept
an.

a

porni

In

ceea

ce

acţiune

priveşte

cu

privire

vâuzarea

la

cu

acel

pact

de

răscumpărare, din dispoziţiunile art, 1571
şi 1580 cod. civ., rezultă că ea nu este altceva decât o vânzare consimțită sub o
condițiune rezolutorie, de unde urmează
în mod firesc că facultatea de răscumpărare nu poate aparține decât
titularului
dreptului. în momentul când o asemenea
facultate se exercită,
Aşa fiind şi faţă cu situațiunea de fapt
în

care

se

prezintă

procesul,

nu

se

poate

susține că Şt. P.. a vândut numai bunul
în discuţiune, dar şi-a rezervat pentru
sine faculiatea de răscumpărare.

VINDERI

Codul

civil

In asemenea condițiuni, din moment ceulterior vânzării, la partajul voluntar cea avut loc între moştenitorii def. F. a
consimţit şi Şi. P., evident că acesta încetând de a mai fi proprietarul imobilului căzut celorlaţi moştenitori, nu mai
are dreptul de a-şi exercita facultatea derăscumpărare rezervată
prin
actul
devânzare din 24 Februarie. 1914, motivul de
apel discutat este intemeiat şi este suficlient pentru a justifica respingerea ac-țiunii lui Şt. P. fără a mai discuta pe celelalte. (Curtea Ap. Buc. s. III, dec. No.
195 din 28 Iunie 1926, Jurispr. Gen. 1926,.
No.

2.

1425),

A

se vedea:

art. 1689,

nota

.

1).

Art. 18312. (Abrogat!). — Facultatea de răscumpă
rare este un
pact prin care vânzătorul își rezervă dreptul a lua
înapoi lucrul
vândut, restituind preţul principal şi plătind cele
aici mai jos legiuite prin articolul 1377. (Civ. 923, 1004, 1019, 1020,
1021,
urm.,

1396,

1445,

1701;

Civ.

Fr.

1373

1659).

Tezt. fr. Ari. 1659. — La facult€ de rachat ou
de râmâră est un pacte.
par lequel le vendeur se râserve de reprendre
la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement
dont îl est parl6 ă larticle 1673.
<
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Unii autori
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mai just pactului:
de răscumpărare numele de retract convențional. (Pothier.
Trait6
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III, No. 531; Troplong, Vente, Iî, No. 69%;
Huc, X. No.
17:
Baudry_
et Saignat,
Vente, No, 605; Planiol. II, No. 1648).
2. Potrivit
dispoziţiunilor art. 1659 c.
civ. În. (1372 c. civ. rom.), facultatea
de
răscumpărare
este
un
pact, prin care
vânzătorui îşi rezervă dreptul a lua
înapoi lucrul vândut, restituind preţul
principal şi plătind cele aici mai jos leginite
prin art. 1673 c, civ. fr, (1577 c. civ. rom..:

Din

această

definiţie

rezultă

că

exerci-

tarea facultăţii prevăzută de acesti
constitue o rezoluțiune a vânzării articol
iar nu
o vânzare nouă, aşa încât expres
iunea de.
răscumpărare nu. este exactă.
(Duranton,
XVI, No. 390; XIX, No. 278;
Duvergier,
Vente, II, No. 7; Troplong, Vente,
695: Masse et Verg& sur Zachariae, II, No.
IV, $
688, nota 1, p. 512: Marcade.
Art, 1659,
NO. 1;
Demante et Colmet
de Santerre,
VII, No. 104; Mourlon, III, No.
63%; Aubry
et

Rau, ed, 4-a, IV, $ 357 text

şi nota 1,
p. 407: Dalloz, Rep, Vente.
No. 1441; Laurent, XXIV, No, 581: Huc, X,
No. 175: Baudry et Saignat, Vente, No. 605:
Guillouard,

1371.
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Codul

civil

DESPRE

Art. 1332

VINDERI

Vente, II, No. 646: Planiol, II, No. 1582,
bilului către vânzător a cărui preț reprezintă dobânzile sumei împrumutate,
vi2894; Colin et Capitant, II, p. 485; Alexandresco, Vill, partea II, p. 449, 450).
ltatea prețului vânzării, caracterul de
cămătar al celui care cumpără imobilul,
3. Din aceasta rezultă că atunci când
vânzătorul va exercita pactul de răscumrămânerea vânzătorului în folosința imopărare, nu trebueşte a se plăti o nouă
bilului vândut, etc. (Dalloz, Râp., Nantaxă de înregistrare, însă nu se va restissement, No. 136, 309, 311; Aubry etRau,
titui taxa plătită.
(Duranton,
XVI, No.
IV, p. 612 urm.; Demante et Colmet de
67, 390; Baudry et
Saignat, Vente, No. - Santezre, VIII, No. 305 bis, II; Baudry
et de
Loynes,
Nantissement,
No. 19%,
654; Planiol. Il, No. 1582; Colin et Capitant, II. p. 485; Alexandresco, VIII, par197; Planiol, II, No. 2460; Colin et Capitant, II, p. 497; N. Georgean, Studii Jutea |, p. 450, nota 1).
4. De asemenea, în acest caz nu se va
ridice, II, p. 48).
face o nouă transcripție. (Alexandresco,
11, In cazul când tribunalul constată că
VIII, partea li, p. 450, nota 1, 457, nota 4).
o vânzare cu pact de răscumpărare ascun5. Pentru ca răscumpărarea să fie conde un contract pignorativ prohibit de art.
siderată ca o rezoluţiune iar nu ca o vân1689 şi 1701 din codul civil, converiţiunea
zare nouă, trebueşte ca ea să fie prevăzută
urmează a fi anulată,
deoarece
părţile
însuşi contractul de vânzare iar nu prin
contractante nu pot să violeze prohibițiunea legii de ordine publică prin ascuniun act posterior. (Duranton, XVI, No.
derea adevăratei lor convenţiuni, căci în
590; Duvergier, Vente, Il, No. 8; Troplong,
caz contrar dispoziţiunile legii cari au de
Vente, Il, No. 604; Marcadă, Art. 1659, No.
scop să protejeze pe debitor în contra
2; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 357, text
lăcomiei creditorului, ar fi cu totul iluşi nota 2, p. 407; Dalloz, Rep., Vente, No.
zorii. (Huc, X, No. 175; XII, No. 588; Gu1442; Suppl.,
Venie,
No.
622; Laurent,
illouard, Nantissement, No. 167: Baudry
XXIV, No. 582: Huc, X, No. 176; Baudry
et de
Loynes,
Nantissement,
No. 124;
et Saignat, Venie,
No. 608; Guillouard,
D. Alexandresco, VIII, partea 2-a, p. 448;
Vente, II, No.
647;
Alexandresco,
VIII,
X, p. 272; N. Georgean,
Studii Juridice,
partea II, p. 456, 457).
6, Astfel dacă răscumpărarea ar fi fost
II, p. 49).
12. Cu toate acestea, o vânzare cu pact
prevăzută întrun act posterior vânzării,
de răscumpărare nu poate fi considerată
ea nu constitue o rezoluțiune a primei
ca ascunzând un împrumut
pe gaj. în
vânzări, ci o vânzare nouă sub condiţiune
scop de a
se
înlătura
dispoziţiile art.
suspensivă, aşa încât vor rămâne vâla1689 din codul civil, decât atunci când
bile toate ipotecile
şi
drepturile reale
există dovezi sau prezumpțiuni puterconstituite de cumpărător între prima
nice (N. Georgean, Studii Juridice, IL, p.
vânzare şi cea
de a doua.
(Duranton,
XVI, No. 590; Duvergier. Vente, II, No.
49).
8: Dalloz. Râp.. Vente, No. 1442: Baudry
13. Sa decis, că creditorul care împrumută pe debitor fără să ia o garanţie
et Saignat. Vente, No. 605: Gnuillouard,
Vente, [I, No. 646).
xeală, poate conveni cu debitorul ca în
7, Vânzarea cu pact de răscumpărare
caz când nu i se va plăti la termen suma
'se deosebeşte în totul de contractul de
de bani împrumutată, el va deveni proprietarul unui obiect determinat al debiantichreză. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1445).
torului, deoarece acest contract este cu
8, De asemenea, vânzarea cu pact de
totul aleatoriu, întrucât la termen obiecrăscumpărare se deosebeşte de contractul
tul se poate să nu mai existe prin faptul
pienorativ, de
care
se
servesc părţile
că debitorul l-a înstrăinat şi apoi în acest
uneori pentru a ascunde un
împrumut
caz nu există nici motivul care a deteruzurar. (Dalloz. Râp., Vente, No. 1445).
9. Contraciul pignorativ este o convenminat pe legiuitor să prevadă în codul
civil dispoziţiile art. 1689 şi 1701 care
tiune
care
ascunde
un împrumut sub
arată că creditorul în caz de neplată,
forma unui contract de vindere-cumpăranu poate dispune de amanet sau nu dere cu pact de răscumpărare în scopul de
vine proprietar al imobilului dat în ana ascunde pactul comisor interzis de art.
tichreză sau cu ipotecă, adică acel de a
1689 şi 1701 din codul civil, sau un îmînlătura spiritul de aviditate şi de speprumut cu dobândă uzurară sau cu clauză
culație al celui care are deja stipulată o
penală. (Dalloz, Râp.,
Nantissement, No.
asigurare reală şi care profită de situa2957; Aubry et Rau, IV. p. 612; Laurent,
țiunea grea a debitorului pentru a-i imXXVIIL. No. 544: Huc. XII, No. 418; Gupune orice condițiune. (N. Georgean, Stuillouard,
Nantissement,
No.
218; Baudii Juridice, II, p. 49, 50).
dry et de Loynes, Nantissement, No. 135,
14. Sa decis însă că obligaţiunea prin
195: Planiol, II, No. 2071, 2460; Colin et
care debitorul se obligă a da creditorului
Capitant, II, p. 496: Alexandresco, X, p.
un lucru, în caz de neplata datoriei la
268; N. Georgean, Studii Juridice, II, p.
valabilă, deoarece
fi
termen. nu poate
48).
cuprinde
o
clauză
penală
prohibită de
ca
admit
jurisprudenţa
şi
10. Doctrina
lege. (N. Georgean. Studii Juridice, II, p.
elemente pentru recunoaşterea unui con50).
traci pignorativ sau a unul împrumut cu

clauză penală.

relocația

simultană a imo-

14. bis. Curtea
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de Apel

din Craiova

a

Art.

1372

Codul

DESPRE

VINDERI

decis că e valabilă conventiunea prin care
se stabileşte de părţi ca creditorulsă de-

p.. 448;

vie proprietar asupra unei părți din imobilele ipotecate în cazul când la termen
debitorul nu va plăti suma împrumutată,
deoarece dispoziţiile art. 1689 şi 1701 din
codul civil se aplică numai la contractele
de amanet şi de antichreză iar nu prin
analogie, la alte convenţiuni
unde nu
mai există aceeaşi situaţiune grea a debitorului nenorocit, care a determinat pe
legiuitor să înscrie în lege prohibițiunea
pactului pignorativ. (N. Georgean, Studii
Juridice, II, p. 50).

15.. După

o altă părere însă, pactul co-

misor este prohibit chiar în materie de
împrumuturi
ipotecare,
deoarece şi în
această materie există aceleaşi pericole
ca şi în materie de amanet şi antichresă,
mai cu seamă că clauza de însuşire nu
există în articolele 1778 şi 1790, ceea ce
înseamnă
că ea
este oprită.
(Degrea,
Scrieri Juridice, vol. I, p. 588, 589: D.

Alexandresco,

X,

p.

275;

Dalloz,

R&p,

Nantissement, No. 274; Laurent, XXVIII,
No. 509: N, Georgean, Studii Juridice, II,
p. 50).
16. Sa decis însă că dată a fost stipulat un pact comisor pe o parte din imobilul ipotecat, este permisă la scadenţa
împrumutului, lăsarea unei părţi din imobil creditorului ipotecar în schimbul desființării ipotecii asupra restului imobilului, deoarece aceasta constitue o datio in
solutum

şi

o

executare

tului comisor.
(N.
ridice, IL, p. 51).

17.

Clauza

voluntară

Georgean,

a

pac-

Studii

Ju-

posterioară prin care credi-

torul, posterior
încheierii
contractului.
este autorizat de către debitor a-şi însuşi
amanetul sau imobilul ipotecat, precum
şi datio in solutum după constituirea gajului sunt valabile, legiuitorul nepermitând aceasta decât atunci când ele sunt
contimporane constituirii gajului, (Aubry
et Rau, IV, $ 454, pag. 712: Laurent,
XXVIII, No. 519 urm; Huce, XII, No. 584;
Baudry
et
de
Loynes,
Nantissement,
No. 155 urm., 20; Planiol, II, No. 2459;
Colin et Capitant, II, p. 750; D. Alexandresco,_X, p. 274).

18. După

o altă părere însă, chiar

sti.

pulaţiunile posterioare
convențiunii
nu
sunt valabile.
(Troplong,
Nantissement,
No. 386: Guillouard,
Nantissement,
No.
168; Degrea, Scrieri
Juridice,
vol. 1, p.
585: M. Cantacuzino, p. 557),

19.

Tribunalele

apreciază

în

veran dacă un act cuprinde un mod sucontract
de vindere-cumpărare cu. pact de
răscumpărare sau dacă ascunde o convenţiune
de imprumut cu pact comisor,
cu
tiune însă de a nu denatura clauzelecondi
piinse în act. (Laurent, XXVIII, No. cu544:
Guillouard, Nantissement, No. 218; Bau.
dry et de
Loynes,
Nantissement,
I, No.
197: Colin et Capitant,
II, p. 486, 487;
D. Alexandresco,

ed. 2-a, VIII, partea

II,

„51,

P:20;

N.

52).

Georgean,

iul

pact

de

de

Studii

civil

Juridice,

i

vindere-cumpărare,

răscumpărare,

care

ascunde

II,

cu
un

contract pignorativ, nu este nul în întregimea lui, ci este nul numai ca vânzare
cu pact de răscumpărare, rămânând valabil ca împrumut simplu sau ca împrumut cu anticireză, după natura contractului deghizat, dacă el este permis de
lege. (Aubry et Rau, IV, p. 613; Troplong,
Nantissement,
No.
529;
Baudry
et
de
Loynes, Nantissement, No. 196: Alexandresco, X, p. 272; N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 52).
1. La vânzarea cu pact de răscumpărare se poate adăuga un pact de preferință, care are de scop ca atunci când,
după ce vânzătorul şi-a exercitat pactul
de răscumpărare, voieşte să vândă lucrul,
să fie preferit cumpărătorul care a fost
deposedat. Aceste două convențiuni sunt
cu totul deosebite atât în privinţa naturii lor, cât şi a efectelor ce le produc.
(Troplong,
Vente,
1, No.
13:
Dalloz,
R&p.. Vente No. 1448; Laurent, XXIV, No.
17; Baudry
et Saignat, Vente, No. 71;
Colin
et Capitant, II, p. 415: Alexan.!
dresco, VIII, partea II, p. 452, nota).
22. Dreptul vânzătorului de a exercita
pactul de răscumpărare şi obligația cumpărătorului de
a
suferi răscumpărarea

nt

divizibile.

455),

:

(Dalloz,

Râp..

-

Vente,

No.

23. Facultatea de răscumpărare poate
fi înserată atât în
vânzările de lacruri
mobile cât şi în vânzările de. imobil
e şi
produc în ambele vânzări aceleaşi efecte

între vânzător

şi cumpărător.

(Duranton,

XVI, No. 391; Duvergier, Vente,
15: Troplong, Vente, IL, No. 706:

II, No.
Dalloz,

Rep., Vente, No. 1452: Laurent, XXIV, No.
585;
Baudry et Saignat. Vente,
Guillouard, Vente, IL, No. 654:

No. 609;
Alexan

dresco, VIII, partea II, p. 457).
Ă
4. Dacă vânzarea cu pact de răscum-

părare are de obiect un imobil, va trebui
transerisă pentru a fi opozabilă terţilo
r,
(Alexandresco, VIII, partea II, p. 457).
25, Dreptul de răscumpărare este
mobiliar sau imobiliar după cum lucrul
care
face obiectul vânzării este un lucru
moil sau un: imobil, (Troplong, Vente,
II,
No. 699: Dalloz, Rep., Vente,
No. 1452;
Alexandresco, VIII, partea II, p.
458).
26. Dacă vânzarea a avut
de obiect un
lucru mobil ŞI cumpărătorul
înstrăinează
ucrul, vânzătorul nu va mai
putea exercita pactul de răscumpărare
în
terțul cumpărător ar fi de bună cazul când
credinţă,
având dreptul numai să ceară
daune-inela . cumpărător.
uvergier,
Vente. II, No. 15: Troplong.
vele IL No:
706: Dalloz, Rep. Vente,
No. 1452; Laurent, XXIV, No. 385.
Baudry et Saignat,
Vente, No. 606, 609: Guillo
uard, Vente. II,

Ne 651;
27.
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Alexandresco.

Bunurile

VIII, partea

minorilor

II, p..

nu pot. ti vân:

Codul civil

DESPRE

dute cu pact de răscumpărare, deoarece
această clauză este necompatibilă cu formalităţile prevăzute de lege pentru vânzarea bunurilor
minorilor.
(Duvergier,
Vente, LI, No. 17; Dalloz, Râp., Vente, No.
1456; Guillouard, Vente, ÎI, No, 650; Planiol, II, No. 1574; Contra: Baudry et Saignat, Vente, No. 609; Alexandresco, VIII,
partea Il, p. 457).
28. Minorul care dobândeşte prin succesiune un imobil cumpărat cu pact de
răscumpărare, va
trebui
să suiere răscumpărarea ca şi
autorul
său,
ipoteză
prevăzută de altfel de ari. 1663 c. civ. fr.
(1576 c. civ, rom). (Duvergier, Vente, II,
No. 17: Troplong, Vente, Ii, No. 701; Dalloz, Rep., Vente, No.
1457;
Guillouard.
Vente, II, No. 650; Comp: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 464).
29. Minorul poate cumpăra cu pact de
răscumpărare. (Duvergier, Vente, II, No,
17; 'Troplorig, Vente, II, No. 701; Dalloz,
Re&p., Vente, No. 1458: Guillouard, Vente,
IE, No. 650; Alexandresco, VIII, partia II,
p. 457, nota 5).
30. Pactul de răscumpărare poate fi
pur și simplu. EL este pur şi simplu când
vânzătorul îşi rezervă dreptul de a-şi re-.
lua imobilul restituind preţul. (Troplong,
Vente, II, No. 705;
Dalloz,
Rep. Vente,
No. 1459: Alexanadresco, VIII, partea II,

p. 459).
"81, Pactul

poate fi
de răscumpărare
stipulat şub condiţiune
suspensivă sau
sub condiţiune
rezolutorie.
(Duvergier,
Vente, II, No. 16; Troplong, Vente, Il, No.
705; Mass et Verg& sur Zachariae, IV, $
“688, p.: 315; Dalloz, R&p., Vente, No. 1459;
Guillouard, Vente, II, No. 650; Alexan-

dresco,

VIII, partea II, p. 459).

39, Astfel, se poate prevedea în contractul de vânzare că vânzătorul va relua
bunul vândut,: dacă cumpărătorul nu a
dispus de el înainte de moartea sa. (Guillouard, Vente, Il, No. 650),
33. In orice caz, prin stipularea unei
astfel de condițiuni nu se va putea prelungi. pe un termen mai mare de cinci
ani, timpul în care trebueşte să se exercite pactul de răscumpărare. (Duvergier,
Vento TI, No. 16: Dalloz, Rp. Vente, No.
1459),

34,

Părţile

35.

Dacă

stipula

pot

după

o părere,

însă

se va

stabili că părţile

în contract că vânzătorul pentru a putea
exercita pactul de răscumpărare, va îrebui să plătească o sumă mai mare decât
cea care formează prețul vânzării. (Duvergier, Vente, IL, No. 12; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, $ 357, text şi nota 5, p. 407;,
Dalloz, Rep., Vente, No. 1446; Guillouarăd,
Lu
,
Vente, II, No.:648).

au căutat să ascundă un împrumut uzurar, clauza nu e valabilă, ceea ce se va

aprecia în
(Duvergier,

suveran
mod
Vente, II, No.

de
12;

tribunale.
Aubry et

Rau, ed. 4-a, IV, $ 357, text şi nota 3. p.
407; Dalloz, R€p., Vente, No. 1446; Gu- :
ilouard, Vente, Il, No. 648).

"Art, 1892

VINDERI

36. După altă părere, clauza prin care
va trebui să
vânzătorul
Sar stipula că
plătească o-sumă mai mare decât prețul
vânzării este radical nulă, fiind ilicită.
(Duranton, XVI, No. 429; Troplong, Vente,
|
|
II, No. 696).

"87.

Părţile

stipula

pot

că

vânzătorul

când va exercita pactul de răscumpărare,
va plăti o sumă mai mică decât prețul
vânzării. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1447;
Guillouard, Vente, II, No. 649).
-38. In vânzarea cu pact de răscumpărare, înainte ca vânzătorul să fi exercitat
dreptul său, după o părere, cumpărătorul
devine proprietar sub condiţiune rezolutorie iar vânzătorul proprietar sub condițiune suspensivă. (Dalloz, Râp., Vente,
627; GuNo.
Vente,
No. 1462; Suppl.,
illouard, Vente, II, No. 660; Alexandresco,
VIII. partea IL, p. 456; Comp: Demolombe,
XXVI, No. 41: Larombi&re, Obligations,
Art. 1181, No. 8: Laurent, XXIV, No. 593).
39. In această părere, dreptul vânzătorului de răscumpărare este un drept real,
deoarece poate fi exercitat contra oricărei persoane, fiind opozabil terţelor persoane. (Demolombe, XXVI, No. 41; Larombiere, Obligations, Art. 1184, No. 8;
Dalloz, Râp., Suppl.. Vente, No. 628; Laurent, XXIV, No. 593; Guillouard, Vente,
II, No. 660; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 456).
părere,
în această
40. De asemenea,
vânzătorul fiind proprietar sub condițiune
suspensivă, va putea instrăina imobilul
şi să-l greveze de sarcini reale, care însă
vor produce efect numai dacă el va exercita pactul de răscumpărare în ţermenul
prevăzut

în contract,

iar

dacă

nu

va exer-

cita acest pact, drepturile conferite de el
vor fi nimicite odată cu dreptul său. (Duvergier, Vente, Il, No. 29; Troplong, Vente,
TI, No. 740; Larombiere, Obligations, Art.
1181; No. 8; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 109 bis, Il, PDalloz, Rep.
Vente, No. 628
Suppl.,
Vente, No. 1465;

urm,: Laurent, XXIV, No. 393; Guillouard,

Vente, II, No. 660; Alexandresco, VIII,
,
partea ÎI, p. 456).
41. După altă părere, în vânzarea cu
nu
vânzătorul
răscumpărare,
de
pact
mai poate fi considerat proprietar chiar
sub condiţiune suspensivă, el desbrăcându-se complect de dreptul său de proprietate, putând numai dobândi proprietatea
dacă îşi exercită facultatea de răscumpărare. (Aubry et Bau, ed."4-a, îV, $ 557,
,
text şi nota 29, p. 412).
nu
vânzătorul
părere,
această
După
42.
poate ca înainte de exercitarea pactului
ipotecheze valabil
de răscumpărare, să
imobilul vândut. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 357, text şi nota 30, p. 412).

43, In această

părere,

se admite

totuși

vânzător,
de
constituite
servituţile
că
înainte de exercitarea facultăţii sale, vor
fi menținute dacă el reintră în imobil
răscumpărare.
de
pactul
exercitând
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Art. 1373

DESPRE

VINDERI

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 557, text şi
nota 33, p. 412, 413).
44, Dacă
vânzătorul
încetează
din
vieaţă, facultatea
de
răscumpărare se
transmite de plin drept moștenitorilor săi.
Dalloz,

Râp..

Vente,

No.

1453:

civil

47, Dacă cumpărătorul încetează
vieaţă obligaţiunea de a suporta răscumdin
părerea

se

transmite

moștenitorilor

săi.
(Troplong, Venie, II, No. 701: Dalloz, R&p..
Vente, No. 1454).
48. Dreptul de răscumpărare poate [i

(Pothier, YVente, “II, No. 589; Duvergier,
Vente, II No. 18; Troplong, Vente, II, No.

700;

Codul

cedat
drept

Suppl..

Vente, No. 627; Guillouard, Vente, II, No.
661; Alexandresco, VIII, partea II. p. 458).
45, Dacă în contractul de vânzare se
prevăd expresiunile că facultatea de răs-

în mod voluntar, deoarece
personal. (Pothier, Vente,

nu e un
III,

No.
590; Duyergier, Vente, II, No. 18; Troplong,
Vente, II, No. 702, 879; Aubry et Rau, ed.

4-a, IV,

$ 357, text şi nota

31,

p. 412;

Dal.

loz. Râp., Vente, No. 1697: Supl: Vente, No.
627; Huc. X. No. 181; Baudry et Saignat
,

cumpărare este rezervată „vânzătorului singur“ sau „numai vânzătorului“,
după o

nu

Vente, No. 638; 'Guillouard, Vente, II, No.
661; Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 458).

presiunile că facultatea de răscumpărare
va îi exercitată numai „de persoana vân-

baza dispozițiunilor art. 1166 eu civ,
Ș
(074 c. civ. rom), să exereite dreptul
de
răscumpărare în locul şi în numele debi.

părere,

se

va

decide

că

acest

drept

poate fi cedat, însă el va trece la moştenitorii vânzătorului; iar dacă se prevăd ex-

zătorului“ sau „de cutare“, acest drept
nu
va trece la moştenitorii vânzătorului. (Troplong, Vente, II, No. 700).
upă altă părere, în aceste cazuri,
tribunalele vor interpreta în mod suveran,
sensul pe care părțile l-au dat expresiunilor de care s'au folosit în contract, după
împrejurările cauzei. (Duvergier, Vente, II.
No. 18; Dalloz,
R6p., Vente,
No.
1435;

Comp.,

Alexandresco,

VIII,

458).

partea

II, p.

|

Art,

1878.

49, Creditorii

torului lor.

(Duvergier,

Huc,

X,

No. 662;
p. 458).

No.

pour

un

_

c. civ. rom), părţile nu pot stipula
un termen de răscumpărare mai
lung de
cinci ani. sub pedeapsa de a se
reduce
acest termen la cinci ani, [le
pot
însă
stipula un termen de cinci ani
sau un
termen mai scurt de cinci ani. (Dallo
z, Râp..

VIII,

et

1479;

Saignat,

Vente,

Suppl..

Vente,

Vente,

II, No. 655:

No.

No.

610:

637;

Guil-

Alexandresco,

pariea ÎI, p. 460, 461).
n cazul când în contractul
zare nu sa prevăzut termenul de de vân.
răscumpărare, el va fi socotit la cinci
ani, deoarece se
presupune că părţile au voit să
,
stipuleze
facultatea de răscumpărare
pe
tot termenul acordat de lege
şi
lui ar constitui o măsură arbit limitarea
rară. (Duranton.

No.

XVI, No. 39; Dalloz, Rep.,
1479; Baudry et Saignat,

Vente.

610; Alexandresco, VIII, parte Vente, No.
a II. p. 461).
3. Părţile pot stipula că pactu
l de răscumpărare nu va putea
fi exercitat înain-

a

se

vedea

nota

II, No.

18;

181:

Vente.

TI,

Guillouard.
VIII,

partea

II,

50. Creditorii vânzătorului nu pot cere
vinderea silită a dreptului de răscumpărare.

(Troplong,

Guillouard,

terme

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1660 c. iv.
în. (1375

Baudry

pe

Vente,

XVI,

Privilăges,

No.

II,

No.

409).

II,

662;

No.

40%:

Contra:

lung de cinci ani, sub pedeapsă de
1374, 1375, 1378; Civ. Fr. 1660),

Doctrină,

louard.

ca

(Abrogat!). — Facultatea de răscum păra
re nu poate

elle a ât6 stipul&e

No.

Vente.

Alexandresco.

Text. fr. Art. 1660. — La, facultă de rachat
un terme exeâdant cinq annces.

Vente,

pot

Troplong, Venie, Il, No. 705; Dalloz, R€p.,
Vente, No. 1455; Laurent, XXIV, No.
330;

Duranton,

îi stipulată cu termen mai
fi redus la cinci ani. (Civ.
Si

vânzătorului

de

sub

art.

1371,

plus

ne

long,

peut

âtre

stipulte

a

pour

elle est reduite ă ce terme.

tea unei anumite epoci, cu condiţiunea
această epocă să nu treacă de terme ca
nul
de cinci ani. (Duvergier, Vente, LI,
No. 21:
Dalloz, Râp., Vente, No. 1482).
4. Termenul pentru exercitarea pactul
de răscumpărare curge, în regulă genera ui
lă,
dela daia vânzării. iar nu dela data
pre-

dării lucrului vândut, (Duvergier, Vente,
II, No. 22; 'Troplong, Vente, II, No.
712:

Dalloz,

Rep.,

Vente,

No.

1485;

Baudr

Saignat, Vente, No. 611; Guillouard, y et
Vente.
II, No.
653;

p.

4601,

462).

Alexandresco,

VIII,

partea

II.

5. Părţile pot însă stipula că terme
nul
de răscum părare va curge dela data
predării luer ului vândut sau dela altă
dată,
cu condiţ iunea ca să nu treacă termenul

de cinci ani cu începere dela data
zării. (Duvergier, Vente, II. No, 22;

vân-

Dalloz, Rep. 'Vente, No. 1485;
Baudry
et
Saignat. Vente, No. 611; Alexandresco,
VIII,

partea II. p. 462).

6. Dacă vânzarea cu pact de răscu
mpărare, ar 'fi supusă unei condiț
iuni suspensive, term enul de cinci ani va curge
dela

Codul

DESPRE VINDERI

civil

data îndeplinirii condiţinnii, deoarece numai din acest moment
se consideră că
există în mod real vânzarea, cu toată reiroactivitatea condiţiunii, (Aubry et Rau.
ed. 4-a, IV, $ 5357, nota 4, p. 407; Dalloz,
Râp., Suppl., Vente, No. 658: Huc. X,!No.
176; Baudry ei Saignat, Vente, No. 611;
Guillouard, Vente, ÎI, No. 655; Alexandresco, VIII, partea II, p. 462, nota 1). 7. Ziua facerii actului de vânzare cu
paci de răscumpărare nu întră în calculul
termenului de răscumpărare.
(Duvergier.

Art, 1314-1375

Venite, IL, No. 25; Laurent. XXIV, No. 387;
Baudry et Saignat, Vente, No. 61; Guillouard, Vente, II, :No. 655; Alexandresco,
VIII, „partea II, p. 462).
8.
Ziua scadenţei termenului intră însă
în

calculul

termenului.

(Duvergier,

Vente,

II, No. 23; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 537,
texi

şi nota

7, p.

408;

Dalloz.

Rep.,

Vente.

No. 1484, 1485; Laurent, XXIV, No, 587;
Baudry et Saignat, Vente, No. 6i1;:Guillouard, Vente, II, No. 655; Alexandresco.
VIII,

partea

II,

p.

462).

Art. 1374. (Abrogat:). — Termenul odată defipt de părţi nu se
mai poate prelungi nici de ele însăși?), nici de judecător. (Civ.
1373,

1377,

1445;

Text. fr. Art.
longe par le juge.

Civ.

1661.

—

1661).

Le terme fix6 est de rigueur, et ne peut Gtre proJurisprudenţă.

Doctrină
dispoziţiunilor

1. Potrivit

Fr.

art.

1661

c.

(Continuare

civ. În. (1374 c, civ. rom), termenul fixat
de părţi pentru exercitarea pactului de
răscumpărare nu mai poate fi prelungit
de judecători; fie că el este de cinci ani.
fie că este mai mic, deoarece în cauză nu
este vorba numai de plata unei sume de
bani pentru care judecătorii pot acorda
termen de graţie, ci de îndeplinirea unei
condițiuni rezolutorii a dreptului de proprietate şi convenţiunea părților trebueşte
să-şi producă toate efectele sale. (Dalloz,

Rep..

639;

Vente,

No.

1489;

Suppl.,

Vente,

1924 până

la 1927).

1. a) Dacă părţile contractante, în nesocotinţa dispoziţiilor ari. 1375 şi 1374 din
codul civil, prelungesc termenul fixat prin
convenţie pentru exercitarea pactului de
răscumpărare, actul lor nu şi-a pierdut
efectele unui atare raport juridic, ci numai
nouile prelungiri se socotesc ca neavenite;
b) Cu toate că legea prin dispoziţiile art.
1574, opreşte ca prin convenţii posterioare
să se prelungească termenul de scadenţă

No.

iixat,

Guillouard, Vente, IL, AND. 654; Alexan-

dresco, VIII, partea II, p. 461).
2, Termenul
de răscumpărare,

dela

de aci nu urmează

că părţile sunt

oprite ca chiar dela început să fixeze două
scadenţe
consecutive
pentru
exercitarea
pactului de răscumpărare.
(C. Apel lași

chiar

dacă ar fi mai scurt de cinci ani, nu poate
fi prelungit prin convenţia
părţilor, textul
arti. 1374 ce. civ. rom. fiind formal în această privinţă. (Alexandresco, VIII, partea îl.
p. 461).

S.

1,

25

din 1926).

din

24

Martie

19%,

Dreptul

352

Art. 1875. (Abrogat?). — Dacă vânzătorul, în termenul prescris,
nu începe a. exercita dreptul său de răscumpărare, cumpărătorul
rămâne proprietar nerevocabil. (Civ. 1373, 1377, 1445; Civ. Fr. 1662).
x6mer6

Teat fr. Art. 1662. — Faute par le vendeur d'avoir exerc6 son action de
dans le terme prescrit, Pacqutreur demeure proprictaire irrevocable.
INDEX

Acţiune 3.
Apreciere 5. .
Cesiune 13.
Comunicare 3, 7.
“Consemnaţie 4, 12,
Decădere 1, 9.

doctrină)

Retenţiune 38,
Rezoluţiune
Somaţie 1.

Licitaţie 2.
Mărfuri 7.
Modilicare 2,

8, 9.

Oferte
Oferte
| Pact

urm.

de

răscumpărare

,

Plată efectivă
Probă 7.

13.

vedea

neregulate 6.
reale 4, 5, 7, 12, 13,

Oferte simple 5, 6.

3, 7,

9.

1

1.

Termen 1 urm,
Urmărire silită 2,
Vânzare cu pact de
cumpărare 1 urm.

răs-

Doctrină,

Oferte insuficiente 6.

Declaraţie de voinţă

13.
8, 1 ,
Executare silită 2,
Hotăriie 1.
Intenţie 3, 7, 8, 11,

Proprietate irevocabilă
Renunţare 10—42.

ALFABETIC

(a

1. Potrivii

dispoziţiunilor

civ. fr. (1375 ce. civ. rom.), dacă
în termenul prescris nu începe

dreptul

său de

răscumpărare.

art.

1662

c.

vânzătorul
a exercita

el este

de-

1371.

nota

de

sub

art.

nota

de

sub

art, 1371.

1) A se
2) In textul francez lipsesc cuvintele : „nici de ele însăşi“.

3) A se vedea

31235, — Godul civil adaotat, — VIII.
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4

Art. 1976

DESPRE

căzui de plin drepi'din această facultate,
cumpărătorul devenind irevocabil, proprietar fără să fie nevoie de somaţie sau hotărire. judecătorească. (Duvergier, Vente,
„II, No. 28; Mourton, III, No. 739; Dalloz,
-Rep., Suppl., Vente. No. 640; Huc, X, No.
177;
Guillouard, Vente, II, No. 664; Planiol, II,
No.
1581;
Alexandresco, VIII,
partea II, p. 462).

2. Regula prevăzută

de art.

1662 c. civ.

fr. (1375 e. civ. rom), poate fi modificată
prin convenţiunea părților contractante.
Astfel se poate stipula că dacă la termen
"'vânzătorul nu-şi exercită facultatea sa de
răseumpărare, cumpărătorul va avea dreptul să scoată în vânzare prin licitaţie imobilul şi să reţină din
preţul rezultat la

licitaţie, suma ce i se Satoreşte. (Dalloz,
Rep., Vente, No. 1496).
3, Pentru ca dispoziţiunile art. 1662 ce.
civ. fr. (1375 c. civ. rom.), să nu-şi găsească
aplicaţiunea, nu trebueşte ca vânzătorul
să intente contra cumpărătorului, înainte
de expirarea termenului o acţiune în justiție, ci numai ca înainte de expirarea

termenului el

“părătorului

să

intențiunea

„răscumpărarea.
Duvergier,

fi făcut

Vente,

Vexite, II, No.

sa

(Duranton,
II,

No.

716; Aubry

cunoscut
de

XVI,

a

28:

cum-

exercita

No.

405;

Troplong,

et Rau, ed. 4-a.

IV, '$ 357, nota 10, p. 409; Dalloz, R&p.,
“Vente, No. 1407; Baudryet Saignat, Vente.
No. 615; Guillouard, Vente, II, No. 664).
4. Pentru valabilitatea exercitării răs-

cumpărării, după o părere, vânzătorul va
trebui să facă oferte reale cumpărătorului,

înainte de expirarea termenului,
"fie nevoie de consemnaţia sumei.

fără să
(Duver-

"gier, Vente, II. No. 27; Planiol, ÎI, No.
1583; Comp.: Baudry et Saignat, Vente.
No. 616).
5. După a doua părere,
în
vor fi necesare oferte reale, însă
lele vor putea considera că sunt
simple oierte, dacă vor găsi că ele
cere şi pot fi realizate imediat de
(Troplong, Vente, II, No. 725:

principiu
tribunasuficiente
sunt sinvânzător.
Demante

et Colmet de Santerre, VII, No. 118 bis, IV:
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 557, text şi

„nota 8, p. 408; Alexandresco, VIII, partea
IM, p. 465).
6. În această părere, se admite că sunt
valabile pentru exercitarea pactului de
răscumpărare
ofertele, chiar dacă ar fi

neregulate sau insuficiente. (Aubry et Rau,
dr

IV,

$

557,

text

și

noța

9,

p. 408,

“7. După a treia părere, nu sunt necesare
nici măcar ofertele reale, ci numai ca vânzătorul să-şi fi exprimat voința sa, în ter-

Codul civil

VINDERI
men,

de

rare.

In

a

exercita

această

paciul

părere

de

însă,

răscumpă-

dovada

ex-

primării voinţei nu se va putea face prin
martori pentru o sumă mai-mare de 150
franci. (Marcad€ Art. 1660, No. 2; Dalloz,

Rep.,

Vente, No. 1499, 1500; Suppl., Vente,

No. 640; Laurent, XXIV, No.
39;
Guillouard, Vente, II, No. 664; Comp.:
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 465, nota 3).
8. In această a treia părere, după un
sistem,
contrciul
de
vânzare
este rezolvit prin însăşi declaraţiunea de voinţă
făcută de vânzător că înţelege să-şi exercite
dreptul de răscumpărare şi din acest maoment. cumpărătorul nu mai esie proprieiar, ci un simplu posesor precar, posedând
peniru vânzător şi având un drept de retenție asupra imobilului până la plata preţului
şi a accesoriilor. (Laurent, XXIV, No. 400).
9. După ali sistem, rezoluţiunea nu va

avea

loc decât

torul

nu

va

prin

plăti

plată şi dacă

în termenul

ce

vânză-

i se

va

acorda, el este decăzut în mod definitiv din
dreptul său de răscumpărare. (Guillonard,
Vente,

II, No./665).

10. Vânzătorul

nu

mai

,

poate

exercita

pactul de răscumpărare, dacă a renunţat
la acest drept în mod expres sau iacit,

chiar dacă termenul de răscumpărare nu
ar fi expirat. (Troplong, Vente, II, No.
726; Dalloz, Reâp., Vente, No. 1509; Baudry

et Saignat,

Vente,

No.

620).

,

1]. Renunţarea tacită poate rezulta din
orice fapte care implică intențiunea vânzătorului de a părăsi dreptul ce şi-a rezervat prin contract. Astfel, rezultă o re-

nunţare

tacită din faptul

vânzătorului

a consimţi la vânzarea făcută unui
de cumpărător, a imobilului vândut,

ca vânzătorul

de

terţ
fără

să-şi fi rezervat dreptul său

- de răscumpărare. (Troplong, Vente, II, No.
726; Dalloz, Reâp., Vente, No. 1509; Baudry
et Saignat, Vente, No. 620).
Ă

12. Faptul

vânzătorului

de

a

retrage

suma ce a consemnai-o odată cu oferta, nu
„poate fi interpretat prin el însuşi ca o
renunţarea din partea lui la exercitarea pactului de răscumpărare, deoarece, consem'narea nu constiutue o condiţiune indispensabilă a valabilităţii exercitării răscumpărării. (Duvergier,
Vente, II, No. 67; Dalloz, Rep., Vente, No. 1509: Baudry et Sai-

gnat.

Vente,

No.

620;

Contra:

Vente, ÎI, No. 726).
13, Intenţiunea de exercitare

de răscumpărare

și oferta de

Troplong,

a pactului

restituire a

prețului, vor trebui să emane dela vânzător
sau dela cesionar, dacă vânzătorul a cedat

drentnl său.
No. 643).

(Dalloz,

Râp.,

Suppl,

Vente,

= Art, 1876. (Abrogat). — Termenul curge. în
contra tuturor
persoanelor, chiar în contra minorului, care va
putea avea acţiune
1) A

se vedea

nota

de

sub

art,

1374.

— 799 —

Codul

civil

DESPRE

recursorie
454,

în contra

1876,

1878,

cui se

1908;

Civ.

Art. 1377.

VINDERI

va

cuveni.:(Civ.

Fr.

1663).

343,

390,

427

urm.,

|

Teai. fr. Art. 1663. — Le d6lai eourt contre toutes personnes, mâme contre
le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de
Bibliografie
ALEXANDRESCU

TRAIAN,

Notă

sub

Cas.

[,

(continuare),

1909 din 4 Nov.

dispoziţiunilor

art.

1376

ce.

Alexandresco,

civ. rom, termenul stipulat pentru răscumpărarea lucrului vândut curge în contra tuturor persoanelor, chiar în contra
minorilor şi interzişilor, deoarece este vorba
în specie de îndeplinirea unei condițiuni
rezolutorii,'
iar nu a unei prescripţii. (Alexandresco, VIII, partea Il, p. 464)
2. Potrivit dispoziţiunilor art.
16603 ce.
civ. fr. (1376 c. civ. rom), minorul va

avea

recurs

contra

administraţia

persoanelor

legală

care

1924, Curier

Jud. 14/1926,

vor lăsa să treacă termenul fără a exercita
dreptul de răscumpărare şi care asifel va
fi pierdut. (Dalloz, Râp., Vente, No. 149%;

Doctrină.
1. Potrivit

droit.

3. Tutorul,

se va

dovedi

VIII,

nu

pariea II, p. 464).

va

fi

răspunzător

că exercitarea

pactului

dacă

de

răscumpărare nu procură niciun avantaj
minorului sau că nu se găseau în activul
minorului sumele necesare pentru exereitarea răscumpărării, deoarece tutorul nu

poate

fi

obligat

să

plătească

din banii

săi. (Troplong, Vente,
ÎI, No. 727; Baudry
et Saignat, Vente, No. 612; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 464).

au

a bunurilor sale, dacă

Art. 1377. (Abrogat!). — Vânzătorul care voeşte a exercita
pactul său de răscumpărare, trebue să întoarcă prețul în capete,
spesele contractului
vânzării, spesele reparaţiunilor necesarii,
până la suma adaosului de valoare
utile
reparaţiunilor
spesele
produsă printr însele.
Fl nu poate intra în posesiune decât după ce a. îndeplinit
toate aceste obligaţiuni. (Civ. 494, 534, 766, 771, 991, 997, 1019,
1268,

1269,

1305,

1322,

1700,

1737,

1770;

Civ.

Tezt. fr.

Art

1.

$

1673

—

1673
Le

.

1).

$

1619, 1694,

1346, 1372, 1444,

1345,

1323,
Fr.

vendeur

qui

use du paete

de rachat,

doit

rembourser non seulemeut le prix principal, mais encore les frais et loyaux
cofits de la vente, les rEparations nâcessaires, et celles qui ont augmente la valeur du fonds, jusqu'ă eoncurrence de cette augmentation. II ne peut entrer en possession qwaprâs avoir satisfait ă toutes ces obligations.
Bibliografie

(continuare).
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INDEX

Preţ mai mare 2,
" Preţ mai mic 2.
Renunţare 12—24.
Reparaţiuni necesare 9, 10.
Retenţiune 16—21.

ALFABETIC

(la doctrină)
Accesorii

23.

Adăugiri 27.
Advocat

8.

Alipiri 27,

Aluviune 24.
Apreciere 13,
Cheltueli de contract 8.

| Compensaţie 4, 28.
Construcţiuni noi 14.
Culpă 22,
Deneriorării 22,
Dobânzi 4, 5, 6, 28.
Folosiată 4, 11.
Hotărire

Cheltucli voluptuvare

Comoară 25, 26.
1) A

se vedea

15.

17,

nota

Pădure 32,
„ Preţ 1—7.

| Plus-valută

de

sub

17.

Taxe de timbru 8.
Vânzare cu pact de
cumpărare 1 urm.

răs-

Doctrină.
e.

Cheltueli necesare 9, 10. | Instrăinare 3.
Cheltueli utile 12, 43.

7.

Revendicare 21.

Forţă majoră 22,
Fructe 4, 11, 28—33,

Cheltueli de întreţinere î1.
Cheltue!i excesive 13.

Rezoluţiune

Sarcine

1673 $ 1
1, , Potrivit j dispoziţiun
. ilor art. AS
civ. fr. (1577 c. civ. rom), vânzătorul

care voeşte a exercita pactul de răscum4
ă cumpărătoruărăt
va trebui căsă întoarcă
părare,

12.

art..1371.

—

123—

Art. 1877
lui

preţul.

l-a

primit

DESPRE

Acest

preţ

va

vânzătorul,

fi acela

iar

nu

pe

acela

VINDERI

care

plătit în realitate, vânzătorul va fi obligat
când, exercită pactul de răscumpărare, ca

Vente, No. 152%;
Huc, X, No. 1%;

odată cu prețul să-i restitue şi valoarea
acestor sarcine. (Dalloz, Râp., Vente, No.

Baudry et Saignat, Vente, No. 648: Guillouard, Vente, II, No. 666; Alexandresco,
VII, partea II, p. 475).
valabilă,
însă
2, Convenjiunea va fi
dacă părţile contractante au stipulat că

1552).

8. La exercitarea pactului de răscumpărare, vânzătorul va irebui să restitue:
cumpărătorului și spezele contractului de

prețul ce ya trebui să fie restituit de vân.

zător va fi o sumă mai mare sau mai mică
decât cea plătită de cumpărător. (Pothier,
Vente, FII, No. 415, 414; Duvergier, Vente,
II. No. 12; Demante et Colmet de Santerre,
VII, No. 118 bis, VI; Dalloz, R€p., Vente,

No. 1446, 1550; Suppl., Vente, No. 626, 648;

Huc, X, No. 176; Baudry et Saignat, Vente,
No. 648; Guillouard, Vente, Il, No. 648;
666: Planiol, II, No. 1579; Alexandresco,
VilI, partea IE, p. 475, nota 1; Contra:
Duranton, XVI, No. 429; Troplong, Vente,
II, No. 696).

3. În cazul când cumpărătorul a înstrăi-

nat imobilul vândut cu pact de răscumpărare, vânzătorul care exercită răscumpărarea va trebui să restitue terțului cumpărător, nu prețul ce acesta l-ar fi plătit,
chiar dacă el ar fi fost mai mare sau mai
mic, ci preţul pe care l-a primit vânzătorul
care
exercită
răscumpărarea,
(Pothier,

Vente,

III,

No.

425;

Duranton,

XVI,

No.

civil

7. În cazul când prin contract, cumpărătorul a fost obligat ca în afară de preț,
să plătească unele sarcine, pe care el le-a

pe

care îl valorează lucrul în momentul exercitării răscumpărării. (Troplong, Vente, II,

No. 760; Dalloz, Rep.,
Suppl., Vente, No. 647;

Codul

vânzare cum

sunt taxele de timbru

şi în-

registrare, plata advocatului, etc. (Dalloz,
Rep., Vente, No. 1534; Baudry et Saignat,
Vente, No. 648: Guillouard, Vente, II, No.

666; Alexandresco, VIII, partea II, p. 474).
9. La exercitarea pactului de răscum-

părare, vânzătorul va trebui să restitue
cumpărătorului în întregime, costul repa--

raţiilor necesare ce acesta le-a făcut la
imobilul vândui. (Duvergier, Vente, II, No.
47; Troplong. Vente, II, No. 760; Dalloz,
Rep.,

Vente,

649;

No.

Baudry

1535;

et Saisnat,

Suppl.,

Vente,

Vente,

No.

No.

48;

Guillouard, Venie, II, No. 667; Alexan.
dresco, VIII, partea I], p. 472, nota 2, 474).

10. Aceste

cheltueli nu vor putea fi re-

duse de vânzător, chiar dacă ar dovedi
că ele puieau fi făcute cu un prej mai
mic, afară de cazul când ele ar fi excesive.
(Dalloz, R€p.. Vente, No. 1536).
11.: Vânzătorul nu trebueşte să restitue

cumpărătorului

cheltuelile

de

întreţinere

405; Duvergier, Vente, II, No. 63, 64: Troplong, Vente, II, No. 751, 761; Dalloz, Rep.,
ente, No. 1529; Huc, X, No. 188; Baudry

deoarece sunt o sarcină a folosinţei şi trebuese plătite de cumpărător.
(Duvergier,
Vente, II, No. 49; Aubry et Rau, ed. 4-a,

Vente, II, No. 666; Planiol, II, No. 1579;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 475).
4. La exercitarea pactului de răscumpărare, vânzătorul nu trebueşte să restitue
dobânzile preţului, deoarece ele compensează folosința: pe care a avut-o cumpărătorul asupra lucrului vândut până la exer-

Vente,

et

Saignat,

Vente,

No.

648;

Guillouard,

1V,

$ 557,

nota

No.

15, p. 409;

1535:

Suppl..

Dalloz,

Vente,

Rep.,

No.

649;

Laurent, XXIV, No. 405; Baudry et Saignat,
Vente, No. 648; Gnillouard, Vente, II, No.
667; Alexandresco, VIII, partea
12. Vânzătorul va fi obhgat

cumpărătorului
utile,

numai

costul

dacă

II, p. 475).
să restitue.

cheltuelilor

ele

au

mărit

simplu

valoarea

citarea răscumpărării. (Duranton, XVI, No.

fondului, irebuind în acest caz să restitue

mante

No. 47; Troplong, Vente, 11, No. 760; Mass&

424; Troplong, Vente, ÎI, No.
biere, Obligations, Art. 1184,

et

Colmei

de

755; LaromNo. 70; De-

Santerre,

VII,

No.

1i8 bis; V; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,
$ 557, text şi nota (5, p. 410; Dalloz, Rp.
Vente, No. 1531; Suppl., Venie, No. 647;

Huc, X, No. 188; Baudry et Saignat, Vente,

No. 648; Guillouard,
Planiol, II, No. 1579;

Vente, II, No. 669;
Alexandreseo, VIII,

partea II, p. 475, 474).
„5. Dacă vânzătorul cu paci de răscumpărare a intrat în posesiunea imobilului

vândut înainte de a fi restituiț preţul,
el
va datori dobânzi la acest preț,
până la
plata
lui. (Dalloz; R&p.,
Suppl.,
Vente,
No. 647).
6. Părţile pot conveni în mod valabil,
nefiind contrar ordinei publice,
ca vânzătorul Care va exercita pactul
de răscumpărare, să restitue cumpărătorului,
odată
cu preţul şi dobânzile lui. (Baudry
et Sai&nat, Vente, No. 048; Guillouard,
Vente.
II. No. 669: Planiol, II, No. 1579;
Alexandresco. VIII, partea II,
p. 474).

numai

plus-valuta.

et Verg6

p. 515;
nota

15355;

Aubry

12,

p.

Suppl.,

Saignat,

II, No.

sur

(Duvergier,

Zachariae,

409;

Veriie,

et Rau,

Dalloz,

Vente,

IV,

Vente,

II.

nota

16,

$ 688

ed. 4-a, IV,

No.

Rep.

650;

Vente,

Baudry

No. 648; Guillouard,

668; Alexandresco,

$ 557..
No.

et

Venie,

VIII, partea

II,

475).
13. Im cazul însă, când aceste cheltueli
ar îi excesive şi deci ar face ca exercitarea
pactului de răscumpărare să devie imposibilă, deoarece vânzătorul nu ar avea
sup.

ficientă avere să le restitue, tribunalele vor

putea, după împrejurări, să scutească pe
vânzător să le restitue, rămânând ca cumpărătorul să ridice ceea ce se poate ridica
fără . degradarea
fondului.
(Duvergier

Vente,

II, No. 48; Troplong,

Vente, II, No.

760; Dalloz, Rep., Vente, No. 1536;
Alexandresco, VIII, partea ÎI, p. 474, nota
4).

14. În ceea

ce

priveşte

construcţiun

ile
noui şi transformările lucrului, care
exced
ceea ce părțile au
putut
prevedea
în

Codul

civil

DESPRE

mod rezonabil în momentul contractului,
vânzătorul
nu poate
fi obligati a plăti
cosiul, ci cumpărătorul le poate ridica
ca un posesor de rea credință, deoarece
el trebuia să se aștepte la exercitarea
pactului de răscumpărar, şi nu le-a putut face
decât pe riscul său, (Dalloz, R&p., Suppl.
A
No. 650; Guillouard, Vente, II, No.
15.

In ceea

ce priveşte

22. Cumpărătorul cu pact de răscumpărare trebueşte să îngrijească de lucru
ca un bun părinte de familie, fiind răspunzător de deteriorările care sunt datorite
faptului sau neglijenţei sale, nefiind însă
răspunzător de deteriorările provenite din
vechime sau forţă majoră. (Duranton, XVI,
No. 425; Duvergier, Venie, II, No. 55; Trolong, Vente, ÎI, No. 738, 764; Aubry et
au, ed. 4-a, IV. $ 557, texi şi nota 20,
p. 410: Dalloz. Râp., Vente, No. 1542; Laurent, XXIV, No. 409; Baudry et Saignat,
Vente, No. 652; Guillouard, Vente, II, No.
675; Alexandresco, VIII, partea II, p. 477).

cheltuelile volup-

tuoare, vânzătorul nu poate fi obligat să A
xestitue. ci cumpărătorul va putea să le
ridice, dacă aceasta se poate face fără degradarea fondului. (Duvergier. Vente, II.
No. 49; Troplong, Vente, Il, No. 760; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 357, text şi nota
14, p. 409; Dalloz, Rep., Suppl., Venie, No.

650;

Baudry

et

Saignat,

Guillouard, Vente,
dresco, VIII, partea

16. Cumpărătorul

Vente,

No.

II, No. 667;
II, p. 475).

contra

23. Cumpărătorul

668;

24. Aluviunile

Alexan-

în intervalul

părarea.

bilul vândut

contra

creanţă.

Vente,

poate renuţa la drep-

lui numai

Troplong, Vente,
Vente,

No.

No.

649;

1541;

un

reţie

IL

No.

Alexandresco,

et Saignat,

VIII, partea

No.

435;

Du-

cu pact de răscumpărare,

No.

655;

Guillouard,

toate

alipirile

28. Cumpărătorul,

se

Vente,

Îl,

No.

ce

le-a

făcut

la

la

exercitarea

pac-

pensează cu dobânzile preţului. (Duranton,
XVI, No. 424; Duvergier, Venite, Il, No.

49; Troplong. Vente, II, No. 755; Marcad€,
Art. 1675, No. 5; Dalloz, Râp., Vente, No.
1546; Baudry et Saignat, Vente, No. 651;
Guillouard, Vente, ÎI, No. 672; Alexandresco, VIII, partea IL, p. 476).

52;

II, No. 762; Dalloz, Rep..

Baudry

XVI,

ului de răscumpărare, nu trebueşte să rtstitue fructele pe care le-a cules până la
data răscumpărării, deoarece ele se com-

:

drept personal

Vente,

de răscumpărare, se
care exercită răscum-

imobilul vândut şi care i-au mărit întinderea,
bine înțeles
dovedind
că aceste
alipiri au fost făcute de el. (Dalloz, Râp..
Vente, No. 1545).

II, p. 476).

(Duvergier,

lucrul vândut

vânzării şi data

671; Alexandresco, VIII, partea II, p. 476).
26. Dacă însă, comoara a fost găsită de
cumpărător, jumătate o va reţine el, iar
cealaltă jumătate o va da vânzătorului care
exercită pactul de răscumpărare. (Dalloz,
Râp., Vente, No. 1544).
97. În caz de exercitarea pactului de
răscumpărare, cumpărătorul are dreptul să

20. In acest caz, după o părere, cumpărătorul nu va mai avea dreptui să ceară
dela vânzător posesiunea lucrului, ci va
de

(Duranton.

restitue

va cuveni pentru jumătate celui care a
găsit-o, iar cealaltă jumătate, vânzătorului
care exercită pactul de răscumpărare. (Duranton, XVI. No. 425; Duvergier, Vente,
II, No. 55; Troplong, Vente, Il, No. 767;
Marcade, Art. 1673, No. 2; Aubry et Rau,
ed. 4-a, IV, 5 557, nota 16, p. 410; Dalloz,
Rep.. Vente, No. 1544; Baudry et Saignat,

tul său de retenţie. (Duvergier, Vente, ÎI,
No. 52; Troplong, Vente, II, No. 763; Dalloz, Râp..
Vente, No. 1541; Baudry et Saignat, Vente, No. 649; Alexandresco, VIII,
„partea II], p. 476).
19. Astfel, cumpărătorul poate restitui
vânzătorului
imobilul
înainte
de
a
rimi sumele ce i se datoresc. (Duvergier,
ente, Il, No. 52; Troplong, Vente, II, No.
762; Dalloz, Râp., Vente,
No. 154; Baudry
et Saignat, Vente, No. 649; Alexandresco,

avea

facerea

să

accesoriile lui.
II, p. 476).

vergier, Vente, II, No. 55; Troplong, Vente,
II, No. 766; Dalloz, Râp., Vente, No. 154;
Laurent, XXIV. No. 407; Huc, X, No. 188;
Baudry et Saignai, Vente, No. 653; Guillouavd, Vente, II, No. 671; Alexandresco,
VIII, pariea II, p. 476).
|
25. Comoara găsită de un terţ în imo-

No. 651: Laurent, XXIV, No. 406; Alexandresco, VIII, partea Il, p. 475).
17. Chiar dacă sar fi pronunţat o hotărîre care ar fi admis, după cererea vânzătorului. rezoluţiunea vânzării prin exercitarea pactului de răscumpărare, fără ca
cumpărătorul să fi făcut vreo cerere cu
privire la sumele ce trebuesc să-i fie restituite şi fără să se fi prevăzut în hotărîre
vreo dispoziţie în această privinţă, cumpărătorul va avea : dreptul să opue, cu
ocazia executării acestei hotărîri, dreptul
de retenţiune până la plata sumelor ce
legea prevede că i se daioresc de vânzător.
(Iroplong, Vente, II, No. 765; Dalloz, R&p.,
Venie, No. 1539).

partea

alipite de

dintre

executării pactului
cuvin vânzăiorului

căruia vânză-

bani, la care are dreptul după lege. (Dalloz, Râp.. Vente, No. 1539;
Suppl., Vente,

VIII,

trebueşte

lucrul răscumpărat cu toate
(Alexandresco. VIII, partea

torul a exercitat pactul de răscumpărare,
are dreptul să reţină posesiunea imobilului
până ce i se vor plăti toate sumele de

18. Cumpărătorul

Art. 1377

VINDERI

Vente,

II, p.

476).

de

21. După altă părere, în acest caz, cumpărătorul nu a pierdut dreptul său de

209, În

ceea

xădăcini

în

ce priveşte
momentul

fructele

prinse

vânzării

şi cele

din momentul exercitării pactului de răscumpărare, după o părere, cele dintâi vor

retenţie ordinară şi va putea să revendice
posesiunea lucrului. (Guillouard, Vente, II,
No. 670).
Oi

i

aparține cumpărătorului, iar
doilea. se vor împărți între

cele de
vânzător

at
şi

Art,

1378.

DESPRE

cumpărător

durat

an

proporţional

dreptul

care

cu

cumpărătorului

începe

dela

nașterea

timpul

în

cât

ultimul

a

contractului.

(Duranton, XVI, No. 424; Troplong, Vente

1], No. 769 urm.).
30. După a doua

de rădăcini

atât

părere,

fructele prinse

cele ce se aflau la data

vânzării cât şi cele aflate la data exercitării pactului de răscumpărare, se vor împărţi între vânzător şi cumpărător în proporția după care vânzătorul s'a folosit de

preţ, scăzându-se cheltuelile de cultură făcute de cumpărător. (Duvergier, Vente, Il.
No. 56, 57; Marcad6, Art. 1673, No. 3: Au-

bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 557, text şi
nota 19, p. 410; Dalloz, R€p., Vente, No.
1547: Laurent, XXIV, No. 408; Baudry et
Saignat, Vente, No. 651; Guillouard, Vente,
II, e, 672; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 426).
31. Părţile însă, poi face orice convențiune
cu
privire
la fructe. (Duvergier,
Vente, II, No. 56, 57; Dalloz, Rep.. Vente,

No. 1548),

!

32. În cazul când vânzarea cu pact de
răscumpărare a avut de obiect o pădure,
care trebuia tăiată după termenul în care
trebuia să se exercite pactul de răscum.
părare, cumpărătorul nu poate pretinde
niciun drept asupra lemnelor rezultate din
tăierea făcută de vânzător după ce acesta
şi-a exercitat dreptul său de răscumpărare,
cu toate că. el a avut folosința prețului,

afară dacă
venit altfel.

părţile contractante au con.
(Duvergier, Vente, II, No. 57;

Marcad€, Art. 1675,
Vente, No. 1548).

33. Cumpărătorul

No.

3;

nu

poate

Dalloz,

fi

Rep.

obligat

să restitue fructele lucrului vândut, între
manifestarea voinței vânzătorului de exer.
citare a pactului de răscumpărare şi până
la consumarea răscumpărării prin rambursarea sau consemnarea preţului vânzării,
(Duvergier, Vente, II, No. 59; Dalloz, Rep.,

Vente,
II,

No.

1549; Contra:

No.. 774),

.

Troplong,

Vente,

dela

care

trebue

zătorul este dator, conform art. 974 c. civ,,
să provoace singur partajul — dacă nu.
sa prevăzut un termen pentru aceasta în
act — neputând exercita pactul de răscumpărare asupra întregei averi în indivizie,
(Cas. Î, 105 din 19 Ianuarie 1925,

Săpt. 19/1925).

Pand.

2, Din art, 1577 şi 1375 cod. civil rezultă

evident că dacă vânzătorul a început în
termen util exerciţiul facultăţii sale prin
manifestarea
voinţei
de
răscumpărare,
dreptul său dintr'o vânzare cu pact de săscumpărare este conservat, urmând ca ul-

terior să desăvârşească valorificarea dreptului său plătind sumele datorite cumpă-

rătorului şi după care numai legea autoriză
reintrarea sa în posesiunea bunului vândut.
(Cas. II, 101/925, Curier
Jud.
27/1925, |
Pand. Rom. 1925, III, 64, Jur. Rom. 12/1925,
Dreptul 29/1995).

3. In

1505

conformitate

şi 1377

în sarcina

e. civ.,

cu

dispoziţiile

spesele

cumpărătorului,

vânzării

iar dacă

art.
sunt

vân-

zătorul voieşte să exercite drepturile cei
le conferă convenţia, acesta trebue să restitue şi spesele contractului, altfel pactul
de răscumpărare nu operează. (Cas. Î, 4060
din 24 Noemvyrie 1925, Dreptul 19/1926).

4, Pactul

de

răscumpărare

este

o con-

diție rezolutorie expresă, cu caracter potestativ pentru vânzător, dându-i acestuia
posibilitatea de a-şi lua înapoi lucrul vândut, restituind preţul și cheltuelile indicate
de art. 1377 c. eiv.
|

Nedepunerea

acestor

sume

în timp

util

nu poate pune în executare pactul. deoarce acesta nu operează numai printr'o

simplă manifestare de voinţă. (Cas. I, 4523
bis din 4 Decemvrie 1925, Pand. Săpi. 21
din 1926, Pand. Rom. 1926, III, 130).
5. Pentru ca vânzătorul să poată be-

nejicia de facultate ce şi-a rezervat-o de
a exercita pactul de răscumpărare, nu este

suficient să facă o simplă ofertă verbală.
ci trebue ca înăuntrul termenului stabilit.

atrage pentru el de plin drept, fără somaţie

1924 până

sau judecată, decăderea din dreptul rezervat, făcând din cumpărător un proprietar
irevocabil al lucrilor cumpărate sub condiție. (C. Apel Iaşi, S. 1, 25 din 24 Martie

la 1927)

1. Într'o vânzare cu pact de răscumpă-

rare.

Codul civil:

să facă sau efectiv plata sau o ofertă reală .
de plată, iar neobservarea acestei cerinţe

Jurisprudenţă.
(Continuare

VINDERI.

să se exercite

în termen

de doi ani dela efectuarea partajului, vân-

1926,

Dreptul

32/1926),

Art. 1378. (Abrogat 1). — Cumpărătorul cu pact
de răscumpărare, exercită toate drepturile vânzătorului său.
EI poate prescrie
atât în contra adevăratului proprietar, cât şi în
contra celor ce
ar pretinde că au drepturi ȘI ipotece asupra
lucrului vândut. (Civ.
557,

649,

1800,

1843,

1847,

1890,

1895;

Civ.

Fr.

1665).

Text. fr. Art. 1665. — L/'aequreur ă pacte
de rachat exerce tous les droits
de , son vendeur;
|
il peut prescrire tant contre le vtritable
maftre “que contre ceux
qu prâtendraient des droits ou hy
pothăques,
sur

î) A

se

vedea

nota

de sub

art.

1374.

—

126—

la, chose

vendue.

-

“Codul civil

DESPRE

Art, 1319

VINDERI

Bibliografie

(continuare).

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 167.
Doctrină,
1. Cumpărătorul cu pact de răscum"părare, cu toate că. drepiul său de proprietate este supus rezoluțiunii, este totuşi
proprietarul
lucrului
vândut, cât
timp nu sa exercitat de vânzător răscum'părarea, aşa încât el se bucură de toate
prerogativele şi
suportă toaie sarcinile
proprietăţii, (Duvergier, Vente, II, No. 31;
Aubry et Rau, ed. 4-a; IV, 8 357, text şi
nota 26, p. 411: Dalloz, R6p., Vente, No.
1465; Laurent, XXIV,
No.
588;
Huc,X,
„No. 185: Baudry et Saignat, Vente, No.
635; Guillouard. Vente, II, No. 656 urm.;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 469, 470).
2. Astfel, cumpărătorul cu pact de răs“cumpărare culege fructele lucrului vân-

„dut şi îl exploatează.

cum

crede.

(Duver-

gier, Vente, ÎI, No. 31: Aubry ethBau, ed.
4-a, IV, $ 557, p. 411: Dalloz, Râp., Vente,
No. 1465; Laurent, XXIV, No. 388; Huc,
X, No. 183: Baudry et Saignat, Vente, No.
635; Guillouard, Vente, Il, No. 656 urm:;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 470).
3, Cumpărătorul cu pact de răscumpărare
poate
înstrăina
şi ipoteca
lucrul
vândut, însă aceste drepturi pe care le
conferă vor fi supuse rezoluțiunii ca în. suşi dreptul său de proprietate. (Duvergier, Vente, II, No. 31; Aubry et Rau,
"ed. 4-a, IV, $' 357, p. 411: Dalloz, Rep.
..Vente:: Ne. 1465; Laurent, XXIV, No. 388;
Huc, X, No. 183; Baudry et Saignat, Vente,
No. 6535: Guillouard,
Vente,
II, No. 656
urm.; Alexandresco,
VIII,
partea II, p.
469).
4. Din principiile enunțate mai sus, rezultă că lucrul vândut poate fi simultan
înstrăinat sau ipotecat de vânzător sub
condiţiune suspensivă şi de cumpărător

sub

condiţiune

(Dalloz,

rezolutorie.

R€p.,

Vente. No. 1466: Alexandresco, VIII, par„tea IL. p. 469, 470).
|
5. Cumpărătorul cu pact de răscumpăadevăratului
contra
atât
rare prescrie
proprietar şi contra celor care ar pretinde
asupra lucrului vândut drepturi sau ipo-

teci, cât şi contra însuşi vânzătorului, fie
în ceea ce priveşte răscumpărarea care
nu mai poate fi exercitată după expirarea termenului de răscumpărare, fie în
ceea ce priveşte acţiunea personală pentru preţ. (Duranton, XVI, No. 411; Dalloz,
R&p.. Vente, No. 1469: Suppl., Vente, No.
659; Alexandresco, VIII, partea II, p. 420).
6. Prescripțiunea începută
înainte de
de răscumpărare Convânzarea cu pact
tinuă în profitul
cumpărătorului,
care
uneşte posesiunea sa cu aceea a autorului său, cursă înainte de a intra el în
posesiune. (Demante et Colmet de Santerre, VII, No. iii bis, II: Dalloz, Rep.
Vente. No. 1470; Laurent, XXIV, No. 589;
Huc, X, No. 184; Baudry et Saignat, Vente,
No. 636; Guillouard, Vente, Il, No. 657;
Il, p. 420,
partea
Ale xandreseo, VIII,
471).

7. Vânzătorul care şi-a exercitat dreptul
poate invoca posesău de răscumpărare
vederea pressiunea cumpărătorului în
cripției. (Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No.
655; Laurent, XXIV, No, 389; Huc, X, No.
184; Baudry et Saignat, Vente, No. 636;
Guillouard, Vente, Il, No. 652).
prescripțiunea
ce priveşte
9. În ceea
servituților

care

cumpărătorului
cu

dut.

pact

pot

în

greva

profitul

răscumpărare

de

fond

un

fondului
şi

al

vân-

invers,

principiul ce trebueşte să se aplice, fie
că este vorba de prescriptie achizitivă,
fie că este vorba de prescripţie liberatoare, este că prescripția începută în profitul unui fond sau a celuilalt, în momentul vânzării cu pact de răscumpărare, rămâne suspendată în timpul cât curge termentul de răscumpărare, întrucât în timpul cât cele două fonduri se găsesc în
aceeaşi mână nu poate avea loc niciun
îşi reia
și presecripția
act întrerupător
cursul său sau reînvie după ce s'a exerVente,
(Troplong,
citat răscumpărarea.
II. No. 66; Mass et Verg6 sur Zachariae,
IV, $ 688, nota 21, p. 516; Dalloz, R6p=
Vente, No..1471, 1472; Comp. Contra: Duranton, XVI, No. 411).

Art. 1379. (Abrogat!). — El poate opune. creditorilor vânzătorului său beneficiul de ordine sau discuţiune?). (Civ. 974, 1662
urm., 1794; Civ. Fr. 1666).
Tezi. fr. Art.
ertanciers

de

son

1666. —

Il peut opposer

“1. Prin expresiunea „creditori“ între_buinţată în art. 1666 c. civ. În. (1579 e, civ.
2) Asupra

de la

discussion

aux

vendeur.

Doctrină,

1) A se vedea

le bânsfice

nota de sub art, 1371,

„beneficiului

-

de

discuțiune“

rom.) se înțeleg fără nicio îndoială creditorii ipotecari. Cumpărătorul cu pact
de. răscumpărare posedă lucrul vândut cu
toate ipoiecile şi alte sarcini de care era

i N

a se vedea

—

şi art. 1662

127—

Codul

Civil.

-Art.

1380.

DESPRE

„grevat lucrul înainte de vânzare, deoarece
el nu poate avea mai multe drepturi decât
vânzătorul. (Troplong, Vente, II, No. 745;
Dalloz, Rep., Vente, No. 1474; Laurent,
XXIV, No. 390; Huc, X, No. 184; Baudry
“et Saignat, Vente, No.
637;
Guillouard,
Vente, II, No, 658; Comp.: Alexandresco,
VIII, partea II, p. 471).
2. Creditorii, chirografari ai vânzătorului pot exercita pactul de răscumpărare
în numele debitorului, lor şi în acest caz,
“cumpărătorul, după o părere, nu le poate
opune beneficiul de discuţiune, după cum
nu le poate opune nici vânzătorului însuşi.
(Masse et Vergă sur Zachariae, IV, $ 688,
nota 22, p. 316: Troplong. Vente, II, No.
745; Dalloz, Rep., Vente, No. 1474; Suppl.,

"“Vente, No. 635),

3. După altă părere, cumpărătorul poate

VINDERI

Codul

civil

opune beneficiul de discuţiune chiar şi
creditorilor
chirografari,
deoarece art.
1666 c. civ. fr. (1379 c, civ. rom.) nu face
distincțiunea între diferiţi creditori ai vân.
zătorului, aşa încât înainte ca ei să exercite pactul de răscumpărare pentru a-şi
realiza creanțele lor. legea îi obligă să
discute mai întâi bunurile rămase în patrimoniul debitorului lor. (Mourlon. LU,
No. 644: Demante et Colmet de Santerre,
VII, No. 112 bis; Laurent, XXIV, No. 590;
Huc, X, No, 184; Baudry et Saignat, Vente,
No. 657: Guillouard, Vente, II, No. 658:
Alexandresco, VIII, partea II, p, 474).
4. Cumpărătorul cu paci de răscumpărare nu poate opune beneficiul de discutiune creditorului privilegiat, nici creditorului care are o ipotecă specială asupra
imobilului, (Dalloz, Rep., Vente, No. 1474),

Art. 1380. (Abrogatt). — Când vânzătorul reintră, în urmar
ea
pactului de răscumpărare, în drepturile sale de mai înainte asupra
imobilului, acesta îi revine liber de toate sarcinile şi ipotecile
de care cumpărătorul l-ar îi încărcat.
El este dator însă să execute contractul de închiriere sau de
arendă ce ar îi făcut cumpărătorul fără fraudă. (Civ. 534, 769,
830,
1019, 1208, 1269, 1372, 1410 urm * 1441, 1746 urm.,
1770; Civ. Fr.

1673 $ 2).

j

Tezi. fr. Art. 1673 Ş 2. — Lorsque le vendeur rentre dans
son heritage par
Veffet du paete de rachat il le reprend exempt de
toutes les charges et hypothăques dont Pacqusreur, Vaurait greve: il est tenu d'exâcut
er les baux faits sans
fraude par lacqusreur.

Bibliografie
Buzouean

V. Ga,

(continuare).

Dreptul 35/1927, Curier Jud. 35/1927;
“CONSTANTINESCU JAc. N., Despre ipoteci
, p. 165 urm.
Discurs,

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

-Anulare 6.
Condiţiune rezolutorie
Dată certă 7, 8.
Despăgubiri 3.
Drepturi reale 1, 2.

Moştenitori 3.
Nulitate 6.
Preţ 3, 6.
Preţ vil 6,
Rezoluţiune 2.
Sarcine reale 4, 2.
Termen 6, 8, 9.
Terţi 4 urm,
Vânzare cu pact de
cumpărare 1 urm,

2,

Efecte 1 urm.

Fraudă

6, 8.

Apotecă

1.

Imobil 1 urm.
*

Locaţiune 5—10,

răs-

Doctrină,
1. Exercitarea facultăţii de răscumpărare are de efect a repune pe părțile
“contractante în aceeaşi stare. ca şi cum
vânzarea nu ar fi existat, aşa încât vânzătorul reia imobilul liber de sarcinile
şi
“potecile consimţite de cumpărător.
(Dalloz, R&p., Suppl., Vente, No. 652; Alexan
dresco.

VIII,

1) A

se

partea II, p. 477).

vedea

nota

de

sub

art. 1371,

2. Pactul de răscumpărare operează ca
o condițiune rezolutorie faţă de terțele
persoane. aşa încât toate drepturile reale
dispar când vânzătorul îşi exercită dreptul său de răscumpărare.
(Dalloz. Râp.,
Vente, No. 1551: Suppl,
Vente, No. 652;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 477).
3. Dacă
cumpărătorul
încetează
din
vieaţă "înainte de exercitarea pactului de
răscumpărare,
dreptul
imobiliar
ce-l
transmite moștenitorilor săi se va transforma, în urma exercitării pactului de
răscumpărare, întrun drept pur mobiliar
compus
din
preț
şi
despăgubirile
ce
eventual ie vor dobândi
dela
vânzător.
(Dalloz. R&p., Suppl. Vente, No. 632; Guillouard, Venite. II, No. 677).
4, Potrivit dispoziţiunilor art, 1675 c.
civ. fr. (1380 ce. civ. rom.) când vânzătorul reintră în posesiunea imobilului, prin
exercitarea pactului
de
răscumpărare,

Codul

civil

DESPRE

Art. 1381.

VINDERI

părător,
inte de
păirare,

el va trebui să execute contractele de locaţiune încheiate, fără fraudă, de către
cumpărător. (Dalloz, R&p., Vente, No. 1551,
Alexandresto, VIII, partea II, p. 478).
„5. Pentru ca aceste contracte de locațiune să fie menținute de vânzător, trebueşte ca ele să fi fost făcute de bună
credinţă. (Dalloz, R6p., Vente, No. 1552;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 478).
6. Aceste contracte de locaţiune vor îi
anulate, ca făcute cu fraudă, dacă la încheierea lor s'a stipulat un pret vil sau
au fost făcute pentru o durată care excede
durata -ordinară sau dacă au fost făcute
cu mult timp înainte: de expirarea contractelor de locaţiune în curs, (Iroplong,
Vente, Il, No. 7zz; Dalloz, Râp., Vente,
No. 1552: Baudry et Saignat, Vente, No.
655;
Guillouard,
Vente,
ÎI,
No. 6%;
Louage, I, No. 49, 50).
.
7. Vor fi respeciate de vânzător numai
contractele de locaţiune încheiate de cum-

care au obţinut dată certă înaexercitarea pactului de răscum-.(Baudry et Saignat, Vente, No.

22).

8. După altă părere, vânzătorul va fi
dator să respecte contractele de locaţiunefăcute cu bună credinţă, chiar dacă nu
ar avea data certă, fiind deajuns dacă au
fost făcute fără fraudă şi pe un termen.
nu mai lung de cinci ani. (Alexandresco,
VIII, parteaa II, p. 478, 479).
9. Contractele de locaţiune încheiate de..
cumpărător cu bună credință vor fi respectate de vânzător, chiar dacă ar avea.
o lungă durată. (Baudry et Saignat, Vente,
No. 655).
:
10. După exercitarea pactului de răscumpărare, vânzătorul succede în drepturile cumpărătorului
la
dreptul
de a.
încasa chiriile la contracțele de locaţiuneîncheiate de acesta. (Dalloz, Râp., Vente,.
No.

1554),

Art. 1381. (Abrogat'). — Vânzătorul cu pact de răscumpărare
poate exercita acţiunea sa în contra unui al doilea cumpărător,.
chiar şi când facultatea de 'răscumpărare n'ar fi fost declarată în.
cel d'al doilea contract. (Civ. 973, 1019, 1770; Civ. Fr. 1664).
„_ Tezt. fr. Art. 1664. — Le vendeur ă pacte de rachat peut exercer sonaction contre un second aequsreur, quand mâme la faculte de r6mer€, n'aurait
pas 6t6 deelarte dans le second contrat.
Doetrină,
1. Dispoziţiunile
art,
1664
c. civ. îr.
(13581 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea
numai la imobile, iar nu şi la lucrurile
mobile care dacă au fost înstrăinate de
cumpărător,
vânzătorul
nu mai
poate
exercita paciul
de
răscumpărare, când
terţul subachizitor a fost de_ bună credință. (Duvergier, Vente. IL, No. 15; 'Troplong, Vente, II, No. 730; Marcadă, Art.
16604—1666, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a,
IV, $ 557, text şi nota 24, p. 4ti: Dalloz,
R&p.. Vente, No. 1452; Laurent, XXIV, No.

411: Fac,

X. No.

182;

Baudry

ei Saignat,

Vente, II,
Guillouard,
652:
Vente, No.
No. 675; Planiol, II, No. 1577; Alexandresco, VIII. partea II, p. 467).
va avea
vânzătorul
2, In acest caz,
daune-interese
să ceară
numai dreptul
R€p.
(Dalloz,
său.
dela cumpărătorul
Vente. No. 1452).
3, Potrivit dispozitiunilor art. 1664 c.
civ. fr. (1581 ce. civ. rom.), vânzătorul cu
poate exercita
răscumpărare,
de
pact
dreptul său direct contra terțului sub-

achizitor,

fără

să

fie necesar

a pune

în

cauză pe primul cumpărător. (Duvergier,
Vente. II. No. 61; Troplong, Vente, II,
No. 732: Mourlon, III, No. 64: Demante
et Colmet de Sanierre, VII. No. 110 bis,
1) A se vedea

nota

de

sub

I, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 537,.
nota 21, p. 411; Dalloz, R6p., Vente, No.
1525; Laurent, XXIV, No. 410; Baudry et
Saignat,
Vente,
No.
650;
Guillouard,.
Vente, II, No.
674;
Alexandresco,
VIII,
partea II, p. 466).
4. În cazul când cumpărătorul cu pact de răscumpărare
a înstrăinat unui terţ
imobilul vândut, vânzătorul poate notifica .
primului cumpărător voinţa sa de a exer-.cita pactul de răscumpărare şi apoi să
acţioneze pe terţul subachizitor în revendicarea imobilului, deoarece în acest
caz el are contra primului cumpărător un.
drept personal şi contra subachizitorului
un drept real. (Guillouard, Vente, II, No.
cae, Alexandreseo, VIII, partea II, p. 465,
466).

5. Cel de al doilea' cumpărător

este o-

bligat la pactul de răscumpărare numai :
ca terţ detentor, iar nu în virtutea unei :
obligaţii personale. aşa încât dacă el *ncetează a fi detentor, vânzătorul nu mai :
poate exercita contra lui pactul de răscumpărare.
(Baudry
et Saignat, Vente,
No. 651).
6. Vânzătorul nu poate exercita pactul
contra primului
de răscumpărare decât
cumpărător şi terțului detentor iar nu şi contra detentorilor intermediari cari nu .
(Baudry et:
vândut.
mai dețin imobilul

art. 1371,
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DESPRE

Saignat, Vente, No.
631;
Alexandresco,
VIII, partea II, p. 466, 467).
-

7. In cazul

când

cumpărătorul

a vân-

dut uzufructul imobilului, vânzătorul va
trebui să exercite pactul de răscumpăra-

VINDERI

-- Codul. civil :

re atât contra nudului proprietar, cât şi
contra uzufructuarului. (Duvergier, Vente,
II, No. 62; Dalloz, Râp., Vente, No..153%:

Alexandresco,

VIII, partea II, p. 466).

Art. 1382. (Abrogat1). — Dacă cel ce a cumpărat cu pact de
răscumpărare, o parte nediviză a unui imobil, s'a făcut adjudecatar
al tuturor celorlalte părţi ale aceluiaşi imobil, la licitațiunea provocată în contra sa, va putea obliga pe vânzător, când acesta va
voi a exercita dreptul său de răscumpărare, să ia imobilul întreg.
(Civ. 1383 urm., 1388 urm.; Civ. Fr. 1667). ;,
Tezi. fr. Art. 1667. — Si lacgusreur ă paete de remert d'une partie indivise d'un hâritage, sest rendu adjudicataire de la totalit6 sur une licitation
provoquse contre lui, il peut obliger le vendeur ă retirer le tout lorsque celui-ei
veut user du pacete.
Doctrină,

Baudry et Saignat, Vente, No. 656; Guillouard, Vente, II, No. 680, Alexandresco,
VIII, partea II, p. 481).

1. Vânzătorul cu pact de răscumpărare
nu este obligat, în principiu, să reia când
4. Dacă însă licitaţia a fost provocată;
exercită pactul, decât ceea ce a vândut.
de cumpărătorul cu pact de răscumpăra:
Astfel, în cazul când cumpărătorul unui
re, el nu poate obliga pe vânzător când:
teren vândut cu pact de răscumpărare, a
îşi- exercită dreptul de răscumpărare să.
mărit acest teren prin noui achiziţiuni de
ia imobilul întreg, deoarece licitaţia sa
terenuri alăturate,
vânzătorul
când
işi
făcut după voinţa sa şi nu se poate preexercită preţul de răscumpărare nu poate
vala de un fapt al său personal, pentru a
fi obligat să ia şi aceste terenuri alipite,
impune vânzătorului o răscumpărare pe :
chiar dacă ar fi împrejmuite la un loc
care
acesta nu a convenit-o.
(Duranton,
cu terenul vândut de el. ci numai terenul
XVI, No.
415;
Troplong,
Vente, Ii, No.
ce l-a vândut. (Baudry et Saignat, Vente,
745; Marcad6, Art.
1667,
No.
(1; Dalloz,
No. 656).
Râp., Vente, No. 1519; Baudry et Saignat,
2. Cazul prevăzut de art. 1667 e. civ. fr
Vente, No. 656; Guillouard, Vente, II, No.
(1382 c, civ. rom) este următorul: Când
680; Alexandresco, VIII, partea II, p. 481).
un imobil aparţine în comun la mai mulţi
5. Dispoziţiunile art.
1667 e.
civ. fr.
coproprietari, unul
dintre coproprietari
(1582 e. civ. rom.) sunt facultative pentru
vinde unui terţ cu pact de răscumpărare „cumpărător,
deoarece cumpărătorul poate
partea sa indiviză și la licitaţia provocasă reţie peniru el celelalte porţiuni dotă contra acestui. cumpărător
de
unul
bândite la licitaţie
şi vânzătorul
nu-l
dintre coproprietari, acest cumpărător a
poate obliga atunci când îşi exercită predevenit adjudecatarul întregului imobil.
țul de
răscumpărare
să-i restitue
pe
În acest caz, dacă vânzătorul exercită în
lângă porţiunea vândută şi celelalte porurmă pactul de răscumpărare,
cumpățiuni. (Beudant, Vente, No. 330: Dalloz,
rătorul îl va-putea obliga să ia întregul
Rep., Vente, No. 1519; Baudry et Saignat,
imobil iar nu numai partea indiviză ce
Vente, No, 656; Alexandresco, VIII, partea
i-a vândut-o. (Dalloz,
Rep.,
Vente, No.
II, p. 481).
!
1319; Alexandresco,
VIII,
partea IL, p.
6. În cazul când cumpărătorul nu devine adjudecatar
la
licitaţia provocată
3. Dispoziţiunile art.
1667 e,
civ, fr.
contra lui, dreptul de
răscumpărare nu
(1582 e. civ. rom.) îşi vor găsi aplicaţiumai poate fi exercitat de vânzător nici
nea numai dacă licitaţia a fost provocată
asupra porțiunii vândute, deoarece ea nu
contra cumpărătorului cu pact.de răscummai e posedată de cumpărător. (Baudry
părare.
(Dalloz, R&p., Vente, No.
1549:
et Saignat, Vente, No. 657).

Art. 1383. (Abrogat?). — Dacă mai mulți au vând
ut în unire, .
printr'un singur contract un imobil comun, acţi
unea de răscumpărare nu se va putea exercita de fiecare
decât pentru partea sa.
(Civ. 1057, 1380, 1385; Civ. Fr. 1668).
1) A
2) A

se vedea
se vedea

nota de sub art, 1374,
nota de sub art. 1371.
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et par un
laction en

“Tezi. fr. Ari. 1668. — Si plusieurs ont vendu conjointement,
seul contrat, un hâritage commun entre eux, chacun ne pent exercer
remâr6 que pour la part qu'il y avait.
Suppl.,

Doctrină.
LI. Potrivit dispozițiunilor art. 1385 c.
civ. rom. dacă mai mulți coproprietari au

vândut cu toţi la un loc, prinir'un singur

contract cu pact de răscumpărare un. fon
comun, fiecare din vânzători, nu va putea exercita acest pact decât pentru paria sa. (Alexandresco, VIII, partea II, p.
2, Dispoziţiunile art. 1668 şi 1669 c. civ.
fr. (1585 şi 1584 c. civ. rom.) presupun că
obiectul vândut este divizibil. (Duranton,
XVI, No. 414; Duvergier. Venie, II, No.
54: Troplong. Vente, II, No. 747; Dalloz,
Râp., Vente, No. 1511; Suppl., Vente, No.
645: Baudry et Saignat, Vente, No. 659).
3, Din art, 1668 şi 1669 ce. civ. îr. (1385
şi 1384 c. civ. rom.), se poate scoate următoarea formulă de principiu: Dreptul
de a exercita
pactul
de
răscumpărare
este divizibil când obiectul vândut este
divizibil. (Duranton, XVI, No. 414; Duvergier, Vente, II, No. 34; Troplong, Venie,
TI. No. 747; Dalloz, R6p., Vente, No, 1511;

Vente,

No.

643;

Baudry

ei

Sai-

enat, Vente, No. 659; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 492).
4. In cazul când cumpărătorul a cumpărat prin un singur contract şi cu un
preţ unic, el are dreptul să ceară ca pactul de răscumpărare să fie exercitat pentru întreg imobilul, iar nu de fiecare covânzător pentru partea sa, deoarece art.
1668 c. civ. fr. (1583 €. civ. rom.) prevede
numai dispoziția că fiecare covânzător nu
de răscumpărare
pactul
poate exercita
fot,

pentru

ci

numai

sa.

partea

pentru

(Baudry et Saignat, Vente, No. 659).
5. Dacă însă coproprietarii unui bun
comun l-au vândut solidar, unul dintre
vânzători va putea să exercite pactul de
bunul, deîntreg
răscumpărare pentru
dispozițiunile art.
caz
oarece în acest
1668 şi 1669 c. civ. fr. (1385 şi 1384 c. civrom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea. (Duvergier, Vente, ÎI, No. 36; Troplong, Vente,
ÎI, No. 755; Baudry et Saignat, Vente, No.
"662; Alexandresco, VIII, partea II, p. 482,
nota

2).

Art. 1384. (Abrogat!).— Se va urma tot asemenea când cel
ce a vândut singur un imobil, a lăsat mai mulţi moștenitori; nu
va putea fiecare moștenitor a exercita acţiunea de răscumpărare
ce ia

partea

pentru

decât

1383, 1385; Civ. Fr. 1669).

(Civ.

în succesiune.

1060

1380,

urm.,

Text. fr. Art. 1669. — Il en est de mâme, şi celui qui a vendu seul un
heritage a laiss€ plusieurs hsritiers.
pour
Chacun de ces cohâritiers ne peut user de la faculte de rachat que
suecession.
la
dans
prend
qu'il
part
la
Doctrină,
1,

dispoziţiunilor

Potrivit

civ. rom. se va urma
1385 c, civ. rom,

art.

1584

c.

tot ca în cazul art.
vânzătorul

când

unic

cu

pact de răscumpărare ar fi lăsat mai mulți
moştenitori.

In

caz,

acest

fiecare

nu

rare

decât

siune,

pentru

partea

(Alexandresco,

482).

cu

pactul

va exercita

nitor

VIII,

2, A se vedea: art. 1385
notele respective).

de răscumpăsa

de

partea
din codul

succe-

II,

p.

civil

moșşte-

le preArt. 1985. (Abrogati). — Dar în cazul celor două artico
toţi cosau
ătorii
cedente, cumpărătorul poate cere ca toţi covânz
întreg; dacă aceștia
moştenitorii să se înțeleagă spre a lua imobilul
da numai parte din
nu se înţeleg, cumpărătorul va îi scutit de a
imobil.

(Civ.

1065,

1386;

Civ.

Tezt. fr. Art. 1670. — Mais,
Paequtreur
1)
2

Fr. 1670).
dans

le cas

peut exiger que tous les conveudeurs

A se vedea
A se vedea

nota
nota

de sub art. 1371,
de sub art. 1374,

— 731 =—

des deux

articles preeedents,

ou tous les cohâritiers soient mis

Art.

1386

DESPRE
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"Codul

en cause, afin de se condilier entre eux pour la reprise de Ihârita
ge
s'ils ne se coneilient pas, il sera, renvoy€ de la demande.

civil

entier;

et,

Bibliografie (continuare).
Buzpuâan

V. Ga., Discurs,

Dreptul

35/1927, Curier Jud.

Doctrină.

sa. (Duranton, XVI, No. 446: Duvergier,
Vente. II, No. 33; 7 roplong, Vente, II,
No.
750; Dalloz, R€p., Vente, No. 1515; Laurent, XXIV, No. 443; Baudry et Saignat
,
Vente, No. 660; Guillouard, Vente, II,
No.
678; Alexandresco, VIII, partea II, p. 482).
6. În cazul când
covânzătorii sau comoştenitorii au renunțat la dreptul
lor
de a cere răscumpărarea, în favoarea unuia dintre dânşii, acesta va avea dreptul
să exercite răscumpărarea pentru totalitate, fără ca cumpărătorul să poată face
vreo
opunere,
deoarece
renunțarea în
acest caz, echivalează cu o cesiune a acțiunii
de
răscumpărare.
(Duvergier,
Vente. II, No. 55; Dalloz. Rep., Suppl.
Venie, No. 645: Baudrv ei Saignat, Vente,
No. 660; Guillouard, Vente. II, No.
678),
7. Dacă unul dintre vânzători sau
comoştenitori face cererea sa de răscumpărare în termen util. iar ceilalți nu o
mai
pot face, find decăzută că nu au făcut-o

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1584 e,
civ. rom. se va urma tot ca în cazul art.
are dreptul să ceară ca toți covânzătorii,
sau moştenitorii vânzătorului să se înţeleagă între ei spre a lua imobilul întreg,
iar dacă aceştia nu se înțeleg, acel care
face cerere de răscumpărare va fi respins, în cererea sa, cumpărătorul
fiind
scutit de a da numai
parte
din imobil,
(Dalloz, R&p., Suppl., Vente, No. 645; Alexandresco, VIII, partea IL, p. 482).
"2. Rațiunea dispozitiunilor art, 1670 ce.
civ. fr. (1585 ce. civ. rom.) este că deşi aciunea de răscumpărare
este divizibilă,
însă ea nu este susceptihilă de o executare parțială față de cumpărător,
căci
cel mai adeseori ar fi contrar intenţiunei
părților contractante ca acţiunea în
răs-

cumpărare

să

poată

fi exercitată

pentru

o

parte contra cumpărătorului. ca imobilul
vândut să-i poată fi luat numai pentru
o
parte
indiviză.
(Dalloz,
Re&p.,
Suppl.,:
Vente, No. 645),
In cazul
când
toţi vânzătorii sau
toți moștenitorii sunt
de
acord pentru

exercitarea

pactului

de

răscumpărare,

situațiunea este simplă, cererea lor
treuind să fie admisă. (Guillouard, Vente,
II, No. 678).
4. În cazul când ei nu sunt de acord,
unul dintre dânşii va putea exercita
pactul de răscumpărare
pentru totalitatea
imobilului. (Duranton, XVI, No. 416;
Duvergier,
_Vente, II.
No.
55:
Troplong,
Vente, II, No. 750; Dalloz, Rep.,
Vente,
No. 1515; Baudry et Saignat, Vente,
No.
660; Guillouard, Vente, II, No. 678).
5. Dacă însă cumpărătorul consimte
la
diviziune, unul sau câțiva dintre
vânză-

tori

sau

moştenitori,

nu

ar

putea

să-i

pue răscumpărarea totală, ci fiecare imdintre ei nu va putea reclama decât
partea

53/1927.

în

termen,

cumpărătorul

nu

se poate

pre-

vala de decăderea
celorlalți pentru
a
face să se respingă cererea exercitată în
termen, ci el are dreptul numai de
opțiune ca răscumpărarea să se exercite fie
pentru 0 parte numai, fic pentru totalitate. (Troplong, Vente. II. No. 751; Dalloz. Rep., Vente. No. 1514).
8. În cazul când vânzarea cu pact de
răscumpărare a unui bun indiviz sa
făcut solidar de către coproprietari, fiecare
covânzător va putea exercita dreptul
de
răscumpărare pentru
totalitate. (Duvergier, Vente, II, No. 36; Troplong, Vente,
HI, No. 735: Dailoz, R&p. Vente, No. 1516;
Baudry et Saignai, Vente, No. 662).
9. In acest caz,
ceilalţi vânzători vor
putea cere vânzătorului care a exercitat
pactul de răscumpărare,
partea
sa
din
imobil. plătindu-i partea sa din preţ
şi
din celelalte accesorii. (Duvergier, Vente,
II, No. 36; Dalloz, Rp. Vente, No. 1516).

Art.

18386. (Abrogat:). — Dacă vânzar
ea unui imobil al mai
s'a făcuţ in unire și pentru tot
imobilul de odată, ci
numai fiecare a vândut partea sa,
fiecare va putea exercita separat acţiunea de răscumpărare, pent
ru partea ce avea.
Și cumpărătorul nu va putea constrân
ge pe cel ce o exercită
ca să ia imobilul întreg. (Civ. 1385
; Civ. Fr. 1671).
multor.TI nu

Tezi. jr. Art.

n'a pas

î) A

6t6
se

1671.

—

faite conjointement
vedea

nota

de sub

Si la vente d'un hritage appartenant

art, 1371,

et

de

tout

Pheritage

ensemble,

a

ă plusieurs

et que

chacun

Codul

civil

_.

n'ait

vendu

que la

râmâr€ sur la portion
,

:

Et Paequ6reur
le tout.
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.

ils peuvent

o.

part

.

quil y avait,

exercer

qui leur appartenait;
.
.

ne peut forcer

celui

qui lexercera

4

4

-

sâparement

Vaction
.

«

.

de cette

maniăre

en

ă retirer

câte porţiuni au fost. (Dalloz, Râp., Vente,
No. 1518).
3. Pentru a se vedea dacă vânzarea sa
făcut conjunct sau separat, se va avea
în vedere următoarea normă: dacă vânzarea s'a făcut pentru un preţ unic şi fără
a se desemna părţile, se va admite că ea
s'a făcut conjunct şi se vor aplica dispoziţiile art. 1608 şi 1670 c. civ. îr. (1585 şi
1385 c. civ. rom.), iar dacă s'au desemnat
în act părțile şi sa fixat pentru fiecare
din ele un preţ distinct, se va admite că
există atâtea vânzări câte părţi sunt și
se vor aplica dispoziţiunile ari. 1671 c.
civ. îr. (1586 e. civ. rom.). (Duranton, XVI,
No. 417; Duvergier, Vente, II, No. 58; Dalloz, Râp., Vente, No. 518; Baudry et Saienat. Vente, No. 661).

Doctrină.
„1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1671
ce.
civ. fr. (1586 c. civ. rom.), când fiecare
dintre coproprietari a vândut cu pact de
răscumpărare
separat partea sa, fiecare
dintre ei va putea exercita răscumpărarea
pentru partea sa. (Guillouard, Vente, II,
No. 679; Alexandresco, VIII, partea II,
p.

Art. 1387

DESPRE

482).

2,. Peniru ca să-şi găsească aplicaţiunea
dispoziţiunile art. 1671 c. civ.
îr. (1386 ce.
civ. -rom.), nu este necesar ca fiecare dinire coproprietari să fi făcut un act separai
de vânzare, ci este deajuns dacă fiecare
a vândut partea sa separat, chiar prin acelaşi act deoarece în acest caz, actul cuprinde atâtea vânzări distincte şi independente una de alta câţi coproprietari şi

Art. 1387. (Abrogat!). — Dacă cumpărătorul a lăsat mai mulţi
moştenitori, acţiunea de răscumpărare nu se va putea exercita în
contra fiecărui decât pentru partea sa, în caz când lucrul cumpărat
este încă neîmpărţit sau împărțit între toți.
Dar dacă la împărțeala moștenirii, lucrul cumpărat a căzut
numai în partea unui dintre moştenitori, acțiunea de răscumpărare
în contra

fi intentată

poate

urm.; Civ. Fr.

1060

pentru

aceluia

tot. (Civ. 777, 786 urm,,

1672).

hâritiers, Laction

Text fr. Art. 1672. — Si Vacqutreur a laiss6 plusieurs

vendue a 6t€ partagee

cas oi elle est encore indivise, et dans celui oi la chose
entre

eux.

Mais sil y a eu partage de Vhârâdite, et

au lot de Pun des hâritiers, Paction en remâr6

dans le

part,

pour sa

en râmâr6 ne peut &tre exereâe contre chacun d'eux que

6chue

vendue soit

que la chose

peut ître intentâe contre lui pour

le tout.
INDEX

cesta

ALFABETIC

mulți

(la doctrină)
Adjudecare 10.
Aplicaţiuni principiale
Coproprietani 9—12.
Decădere 5.
Destinaţie 12.
Deteriorări 7.

2.

Uzurpare

Divizibilitate 4 urm,

,
răs-

1) A se vedea

nota

de

sub

art.

VIII.

lăsând

Rep.

partea

1672

c.

mai

Vente,

II, p.

civ.

a principiului
divizibilităţii
acţiunii
răscumpărare şi a regulei că pactul

în.

3. In

cumpărător,

(Baudry

cazul

et Saignat,

prevăzut

Vente, No.

de alineatul

întâi

al act. 1672 e. civ. fr. (1587 al 1 c. civ.
rom.), vânzătorul nu este obligat să exercite

pactul de răscumpărare

faţă de toţi moște-

nitorii, ci poate să-l exercite numai față
de unii dintre ei. (Dalloz, Râp., Vente,

1520).

art. 1371

—

de
de

răscumpărare poate fi exercitat contra de-

tenorului.

îr. (1587 c. Civ. rom.).

singur

_vieață

(Dalloz,

Alexandresco,

2, Dispoziţiunile

de răsprevede cazul diviziunii, acţiunii
cumpărare faţă de cumpărător, adică acela
când imobilul a fost vândut cu pact de
aunui

din

(1387 c. eiv. rom.), constituese o combinaţie

Doctrină,

răscumpărare

1520;

4).

1, Ari. 1672 c. civ.

moștenitori.

482, 485).

8.

Vânzare cu pact de
cumpărare î urm.

Imobil 1 urm.
Licitaţie 10,
Lot 6, 7.

No.

Moştenitori 1 urm.
Partaj 4—8.
Posesiune 8.
Preţ 13.
Solidaritate 10.
Termen 5

încetează

133—

“Art.

1888

DESPRE

4, Astfel,

cât timp

moştenitorii

sunt în

fie prin

indiviziune sau dacă
bunul
vândut sa
împărțit între ei toţi, pactul de. răsecum'părâre nu poate fi exercitat contra fiecăruia dintre ei decât pentru
pariea sa.
(Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 646; Gu-

Îl, No. 681).
durează
îndiviziunea

illouard, Vente,
5. Cât timp

cumpărare,

tra

unora

ar face

căci dacă ar lucra numai

dintre

imposibilă

rării pentru
(Baudry et

ei,

expirarea

exercitarea

con.

termenului

răscumpă-

părţile celorlalți comoştenitori.
Saignat, Vente, No. 666).

_6, Potrivit dispoziţiunilor art. 1672 al. 2

c. civ. fr. (1387 al. 2 e. civ. rom), după
împărțeală, dacă imobilul vândut a căzut
în. întregime în lotul unuia dintre comoştenitori, pactul de răscumpărare va putea

fi exercitat în contra acestuia singur pentru

toi.

(Dalloz,

Suppl., Vente,
II,

No.

681;

IL, p. 485).
7.

In

acest

Râp.,

Vente,

No. 646; Guillouard,

Alexandresco,
caz,

vânzătorul

No.

1521;

Vente.

VIII,

partea

are

numai

facultatea de a exercita acţiunea în răscumpărare contra moștenitorului în lotul
căruia a căzut imobilul vândut, iar nu
obligația, el având dreptul să lucreze con-

tra

fiecăruia

dintre

ceilalți

comoștenitori

pentru porțiunea sa de moştenire, în cazul
de exemplu, când imobilul ar fi fost foarte
mult degradat. (Duranton, XVI, No. 419;
Duvergier, Vente, II, No. 42: Troplong,
Vente, II, No. 757; Dalloz, Râp., Vente, No.
1521; Baudry et Saignat, Vente, No. 664).

+ Dispoziţiunile

art.

1672

al, 2 c. civ.

fr. (1587 al. 2 ce. civ. rom.), își găsese
aplicaţiunea, chiar dacă nu ar fi avut
oc împărţeala, când imobilul vândut cu
pact de răscumpărare, sar găsi în posesiunea unuia singur dintre comoștenitori,

4521).

fie prin tolerânţa

celor-

(Dalloz, Rep., Vente,. No.

9. Dispoziţiunile art. 1672 c. „Civ.
în.
(1587 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea
și în cazul când două sau mai multe persoane ar fi cumpărat în comun un imobil
cu pact de răscumpărare, caz în care se

va diviza între ele 'obligaţiunea de a suferi
răscumpărarea,

fiecare

însă

numai

pentru

partea sa. ((Duranton, XVI, No. 419; Duvergier, Venie, II, No. 45; Troplong, Vente,
II, No.

758;

Dalloz,

Râp.,

Vente,

No. 15%;

- Huc, X, No. 187; Baudry et Saignat, Vente,
No. 665; Alexandresco, VIII, partea II,
p. 485, nota 1).
10. Această soluţiune nu va avea loc
dacă aceste persoane au contractat solidar sau dacă imobilul a fost adjudecat asupra unuia din ele în urma licitării. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1522).
11]. la cazul când mai multe, persoane

au cumpărat

în comun

un imobil şi dacă

vânzătorul exercită paciul de răscumpărare numai contra unora dintre ei, ei nu
pot să pretindă, în regulă generală, că au
cumpărat cu intenţia de a conserva întreg
imobilul şi să
ceară
deci
respingerea
răscumpărării parţiale. (Duvergier, Vente,
II, No. 40; Dalloz, Re€p., Vente, No. 1535;
Baudry et Saignat, Vente, No. 667).
12, In acest caz însă, răscumpărarea nu
va putea fi exerciiată decât pentru întreg
imobilul,
dacă se
va
stabili după împrejurări sau dacă rezultă din o clauză
a contractului de vânzare că lucrul vândut

cu

pact

de

răscumpărare

era

destinat la

o întrebuințare incompatibilă cu împărțirea lui. (Dalloz, Rep., Vente, No.
152;
Baudry et Saignai, Veate, No. 668).
13. In cazul când vânzătorul exercită

parțial pactul de răscumpărare, restituirile
din preţ, ce le va face vor fi proporţionale
cu

porțiunile

asupra

cărora

îşi

exercită

dreptul său. (Baudry et Saignat, Vente, No.
669).
|

CAPITOLUL
Despre

uzurpare,

lalţi moştenitori.

și

după partajul între comoştenitori, pentru
ca vânzătorul să-şi exercite complet dreptul său de răscumpărare, va trebui să
lucreze
contra
tuturor
comoștenitorilor
înainte de expirarea termenului de răs-

Codul civil

VINDERI

VII.

licitaţiune.

Art. 1388. — Dacă un lucrul comun al mai multo
r nu se poate
împărți uşor și fără perdere;
„Sau dacă într'o împărțeală de bună voe sar afla
lucruri pe
cari nici unul din împărţitori n'ar putea, sau n'ar
voi a lua ;
Vânzarea

unor

asemeni

lucruri

se va

prețul se va împărţi între coproprietari.

urm.

face

cu

licitaţiune și

(Civ. 7283 urm., 736,

1741; Pr. Civ. 494, 694 urm.; C. com. 505; Civ. Fr.

Tei. fr. Art. 1636. — Si une chose
partagâe commodâment et sans perte;

commune

ă plusieurs ne

1389

1686).

peut

tre

dans un partage fait. de gre ă gr6 de biens communs,
il s'en trouve
qwaueun des copartageants ne puisse ou ne
veuille
prendr
e.
a vente sen fait aux enchâres, et le prix en est
partag6 entre les copropriâtaires.
Ou

si,

quelques-uns

»

.

.
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DESPRE

Codul civil

Bibliografie
" Seneuicascu

INDEX

(continuare).

sub Cas. II, 209 din 7 Aprilie

AL., Notă

ALFABETIC

(la doctrină)

”

Lucruri mobile 13.
Majori 3, 6, 7, 10, 11.
„Mină 48.
Minori 9, 11.
Opunere 3.
Pagubă 1,4,8.
Partaj 4 urm.
Partaj comod 1, 3, 4 7.

Absenţi 9, 11.
Apreciere 11, 12.
.
Convenţiune 2.
Corabie 14.
Creanţă 17.
Definiţie 1.
Expertiză 12,
Fond de comerţ 14. -

Imobile 13.

8, 14.

|

14.

Pieatră prețioasă
Pierdere 1 4,8.
Refuz 3.

Iaterzişi 9, 11.
Licitaţie 1 urm.
Licitaţie judiciară 5, 9, 10.

Licitaţie voluntară 5, 6.
Locaţiune 17.

No. 1670).

atunci
loc
9, Licitaţia judiciară are
“când înire copărtași există minori, înterzişi sau absenţi. (Dalloz, Rep., Vente, No.
10.

sunt

Doctrină,
]. Licitaţiunea este vânzarea prin Şustiție a unui lucru indiviz între mai multe
pot împărţi
persoane, pe care ele nu-l
comod şi fără pierdere şi pe care niciuna
din ele nu poate sau nu voeşte să-l ia.
(Baudry et Saignat, Vente, No. 727; Guilouard, Vente, II, No. 728; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 485, 485).

1926, I, 50.

Rom.

1925, Pand.

nu este comodă sau ar cauza o pagubă
tuturor copărtaşilor, licitaţia va putea fi
cerută de oricare dinire ei, indiferent de
cuantumul porțiunii sale în bunul comun.
(Duvergier, Vente, II. No. 156; 'Troplong,
Vente, II, No. 864; Dalloz, R&p. Vente

1672:

Uz 15.
Uzufruct 15, 16.

Art, 1988

VINDERI

VIII,

partea

asemenea,

când

copărtaşii

De

majori,

capabili

de

a

p.

IL

Alexandresco,

deși

de

dispune

dreptul lor, şi prezenţi sau valabil reprezentaţi, însă ei nu sunt de acord, unii
cerând împărțeala -iar alţii licitaţia. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1672; Alexandresco,
VIII, partea II, p. 49).
11. În cazul când copărtașii nu sunt
de acord, unii voind împărţeala iar alții

licitaţia sau când între ei există incapabili

sau absenţi,
crui comun

tribunalul va decide dacă lupoate fi împărţit în natură

sau trebueşte pus la licitaţie. (Guillouard,
9, Licitaţia poate rezulta şi din convenVente, Il, No. 729; Alexandresco, VIII,
țiunea părților care preferă să vândă lupartea II,-p. 485).
împartă
să-l
decât
licitaţie
la
comun
crul
Tribunalul pentru a putea aprecia
între ele. (Baudry et Saignat, Vente, No. , şi 12,
asupra inconvenientelor şi pagudecide
485).
p.
II,
partea
VIII,
,
dresco
729; Alexan
ar rezulta prin facerea
eventual
ce
helor
împoate
se
nu
lucrul
3, In cazul când
pentru a putea ordeci
şi
împărţeli
unei
îi
va
iunea
licitaţ
.
părți comod în natură
comun, poate orbunului
licitaţia
dona
una
dacă
s
deajun
ordonată fiind

iotdeauna
poate
_dintre părti o cere şi tribunalul nu o sunt

refuza,

chiar

toţi cumpărătorii

dacă

majori și chiar dacă unul dintre ei sar
opune. (Baudry et Saignat, Vente, No. 730;
Alexandresco, VIII, partea II, p. 485).

nu

4, Pentru ca lucrul să fie considerat că
se poate împărţi comod în natură, şi

deci

ca

necesar

licitaţia! să

ca

fie

împărțeala

ordonată,

să

fie

nu

este

imposibilă

matematiceşte, ci este deajuns dacă lucrul
mu se poate împărţi fără o pierdere considerabilă care ar cauza o pagubă tuturor
copărtaşilor. (Baudy et Saignat, Venite, No.

750; Comp.: Alexandresco, VIII, partea II,
485).
5, Licitaţia este de două feluri: licitaţia

p.

judiamiabilă sau voluntară şi licitaţia
diciară. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1672).
6. Licitaţia amiabilă sau voluntară are
capaloc 'aiunci când părţile majore şi
sunt.
bile de a dispune de drepturile lor,
şi
de acord să facă licitaţia, convenind
se va face. (Dailoz, Rep.,
modul cum
,
,
Vente, No. 1672).
'caşi
majori
sunt
aşii
copărt
7. Când
unui lupabili, pot face licitaţia, chiar a
de a fi
cru comun, care este susceptibil

împărţit

niciunul

comod

dintre

în

ei

natură

nu

însă pe

voeşte

să-l ia

care

fie

1mpordin cauza naturii lui, fie din cauza Vente,
tanţei sale prea mari. (Guillouard,
J
_
J
II, No. 729).
ă
natur
în
ţeala
împăr
când
8. In cazul

dona. dacă va crede. o expertiză. (Duranton, XVI, No. 479: Troplong, Vente, II,
No. 862; Dalloz, Râp.. Vente, No. 1668).

“13.

art.

Dispoziţiunile

1686

e.

civ.

fr.

(1588 e. civ. rom.), îşi găsese aplicajiunea
“atât la lucrurile mobile, cât şi a imobile.

(Duranton, XVI, No. 471: Duvergier, Vente

Il, No. 875;
ÎI, No. 157; Troplong. Vente,
Marcade, Ari. 1686, No. 1; Dalloz, Râp.,
Vente, No. 1671; Huc, X, No. 201; Baudry

et Saignat, Vente, No. 732; Guillouard,
Vente, II, No. 730; Alexandresco, VIII,
partea II, p. 483, text şi nota 5).
14. Astfel, vor fi supuse licitaţiei un

fond de comerţ, o corabie, o piatră pre-“
țioasă, deoarece sunt lucruri care nu se
pot împărți. (Guillouard, Vente, II, No.

730; Alexandresco,

nota 1).
15. De

VIII,

asemenea,

partea II. p. 485,

un desmembrământ

al

dreptului de proprietate cum ar fi un drept
de uzufruct sau de uz poate face obiectul
471;

XVI, No.
unei licitaţii. (Duranton,
Art.
Troplong, Vente, II, No. 875; Marcad, No.
14686, No. 1; Baudry et Saignat, Vente, 484).
708; Alexandresco, VIII, partea II, p.
16. Intre nudul proprietar şi uzufruc-la
tuar, nu poate fi locul, în principiu,
ei stare
licitaţie, deoarece nu există între

de

indiviziune.

(Demolombe,

216:

X, No.

148;
XV, No. 490; Duvergier, Vente, Il, No, Huc.
Laurent, VI, No. 508 X, No. 232;

IV, No.

— 135—

164; V, No.

248;

Baudry

et Sai!

,

Art.

1389-1390

gnat,

Vente,
731;

No.

II,

DESPRE

No.

728;

Guillouard,

Vente,

partea

VIII,

Alexandresco,

II.

p. 434. nota 1).
i
» 17, Licitaţia poate avea loc şi pentru un
lucru. incorporal, cum ar fi o creanţă, un
drept de locaţiune, eic. (Duranton, XVI.

No.

471:

'Troplong,

Vente,

II,

No.

85:

poate

fi li-

Dalloz. Rep., Venie, No. 1671; Baudry et
752;
Saignat, Vente, No.
Alexandresco,
VIII, partea II], p. 485, 484).

18. Proprietatea

unei

mine

citată între coproprietarii ei. (Baudry et
Saignat. Vente, No. 753; Guillouard, Vente.

II, No. 732).

Jurisprudenţă,
(Continuare dela 1924 până la 1927)
JI. În contra ordonanţelor de adjudecare
a imooilelor vândute prin licitaţie publică
pentru ieşire din indiviziune, procedura

VINDERI

Codul

civil

civilă nu acordă drepiul de recurs în casaţiune. Acest sistem al legii se explică
prin aceea că o asemenea vânzare nu este
decât o vânzare voluntară. făcută sub pri.
vegherea justiţiei, care nu implică un conflict de interese opuse şi nu angajează
niciun litigiu, aşa că neregularitățile sau
neobservarea formelor esențiale ale urmăririi pot fi reparate pe calea acţiunii principale, iar nulitatea convenţiunii de vânzare
pe calea drepiului comun, şi deci nu se
poate invoca drepiul de recurs, pe temeiul
noului principiu din art. 105 al actualei
Constituţii, care presupune un litigiu în
care a intervenit o hotărire judecătorească.
(Cas. II, 209 din 7 Aprilie 1925, Pand. Săpt.

"14/1925,

Curier

Judiciar

Rom. 1926, 1, 50).
2. A se vedea: art. 736
pective; art. 770, nota 1.

28/1925,
cu

Pand.

notele

-

res-

Art. 1889. — Fiecare din proprietari poate cere a se chema
la licitaţiune streini; vor trebui de neapărat să se cheme dacă
unul din coproprietari este minor. (Civ. 404, 454, 748, 186, 791;
Pr. Civ. 494, 691 urm; Civ. Fr. 1687).
mander

Tezt. fr. Art. 1687, —

Chacun des coproprietaires

que les âtrang ers soient

appel6s lorsque Pun des copropritaires

est

Doctrină,
1. Potrivit

civ.

În.

(1389

e. civ.

art.

rom.),

fiecare

1687

ce.

dintre

coproprietari poate cere a se chema
şi
persoane străine la licitaţie. (Alexandreseo,
VII, partea II, p. 486).
”
2. De câte ori unul dintre copărtaşi
este minor sau interzis, admiterea
persoanelor străine este de drept, fără nicio
cerere, prezența lor fiind favorabilă deoarece preţul ce va ieşi la licitaţie va putea îi mai mare. (Alexandresco, VIII, partea II], p. 486).

„3. Dispoziţiunile

art.

1687

ce.

civ.

fr.

(1589 c. civ. rom),
după o părere, îşi
găsesc aplicaţiunea numai la licitaţia
judiciară, (Duvergier. Vente. II, No. 140; Dalloz, Rep.. Vente, No. 1673).

|

“Art.
arătate

1390. —

Modul

736

—101;

1688).

tation

Civ.

Fr.

de de-

După

altă părere,

dispoziţiunile art,

1687 c. civ. îr. (1389 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea atât la licitația judiciară
cât şi la licitaţia de bună voie. (Troplong,

Vente, II, No. 867, 868; Baudry

Vente, No. 738;
II, No. 734).

Comp.:

et Saignat,

Guillouard,

Vente,

5. Dacă între copărtaşi există o femeie
măritată sau o persoană pusă sub consiliu
judiciar, nu esie necesar a se chema străini

la licitaţie, deoarece art. 1687 c. civ. în.
(1589 e, civ. rom.), prevede această : dispozițiune numai în cazul când între copărtași
există minori, cu care pot fi asimilați şi
interzişii. (Baudry et Saignat, Vente, No.

739; Alexandresco,
Nota 2).

VIII, partea

II, p. 48,
-

şi

la titlul „despre

(Civ. 728—735,

maître

mineur.

4.

dispoziţiunilor

est le

appelâs ă la licitation: ils sont n&cessairement

urm.,

formalitățile pentru licitaţiune sunt
şi în Codicele de procedură.
747 urm., 840—872; Pr. Civ. 494, 691

succesiuni“

Test. fr. Art. 1688. — Le inode et les formal
itâsă, observer pour la, lieisont expliqu&s au tit re des Succeseions
et au Code de procâdure.
Doctrină,

civ,

1. Formele licita ției sunt cele
prevăzute
de ari. 798—750 e, civ. rom.
şi 69î—701 pr.

vom.

p. 480).-

(Alexandresco,

2. A se vedea:

codul

civil

Sfârşitul volumului VIN.

cu

art.

notele

736,

VIII,
747

partea

respective.

II,

şi 748 din

Miere
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MATERIILOR
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Pag,
la care

operelor

Bibliografia
Prescurtiei

făcut trimiteri

sau

OARTEA
diferitele

Despre

moduri

prin care

Il
VII

e.

III,
se dobândește

proprietatea.

(Urmare).

|

i (art. 942—1222) (urmare).
A
“Preou Il.— Despre contracte sau convenţiun
.....
or (art. 1078—1090)_.
ţiunil
obliga
le
efecte
e
Despr
—
VII.
lul
Capito
36
....
10914—1168)..
(art.
nilor
igaţiu
0b
rea
stinge
e
Despr
—
vIri.
—
38
E
1127) ..Secţiunea, 1. — Despre plâtă (art. 1099—
38
...
.,
1105)
1092—
(art.
e
gener
în
plată
e
Despr
—
ş 1.
15
109). .....
1108—1
(art.
ne
gaţiu
subro
prin
plată
e
ş 2. — Despr
95
0-1113)...
ş 3. — Despre imputaţiunea, plății (art. 141
”
une
mnaţi
conse
despre
și
plată
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le
$ 4, — Despre oferte
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c
e
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(art. 142
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